
DRAUGAS
ANTROJI DALIS • 1962 - MAIRONIO - METAI, RUGSĖJO 8 D. • SEPTEMBER 8, 1962 • PART TWO

MOKSLAS • MENAS
LITERATŪRA

VISA EPOCHA PASITRAUKIA
Profesoriui Mykolui Biržiškai mirus

 

REALIZMO IR ABSTRAKTIZMO SANTYKIS

Dar vienas vasario šešiolik-1 
tosios akto signataras pasitrau
kė iš gyvųjų tarpo. Liko, be
rods, penki, bet ir tie neamži
ni... Vadinasi, apleidžia mus vi
sa epocha. Išeina žmonės visai 
nepanašūs į mus: ne verslo, bet 
pašaukimo ir pasišventimo žmo 
nės. Ar nepastebite, kad šian
dieną kunigas jau tiktai dvasiš
kis, daktaras tiktai gydytojas, 
profesorius tiktai dėstytojas. 
Žinoma ,taip lengviau, taip ge
riau, bet užtat vis mažiau ir ma 
žiau idealizmo, mažiau ir ma
žiau pasišventimo, be kurių ben 
druomenė nusigyvena ir nyks
ta, Velionis Mykolas Biržiška 
ruošėsi advokatūrai, o pasišven 
tė lietuviškai visuomeninei veik 
lai ir ypač lietuvių literatūros 
studijoms, ir tą darbą bedirbda
mas užgeso.

Velionio kruopštumas, moks
linis atsargumas būdavo labai 
dažnai net pajuokiami, bet jis 
su savo broliu Vaclovu sulesto
jo iš visų pakampių žineles, fak 
telius, detales ir sudarė, jei taip 
galima pasakyti, lietuvių litera
tūros istorijos skeletą. Gali kas 
tam milžiniškam darbui gal pri
kišti sausumą, bet jų atliktas 
darbas yra rimtas ir didelis, ir 
jam niekas iki šiol dar neprily
go.

Kitas jojo gyvenimo triūsas 
buvo jojo kova dėl Vilniaus. 
Dėl to miesto jis buvo kalina
mas ir tremiamas. Jam jis ati
davė didelę savo energijos ir lai 
ko dalį. Aktyvią partinę politi
ką jis buvo apleidęs, pasitrauk
damas iš socialdemokratų eilių, 
ir visą nepriklausomybės ir 
tremties laiką, berods, bus likęs 
nepartinis lietuvis patriotas. 
Manau, kad jis bus turėjęs ga
na aiškias politines pažiūras, 
bet anksti bus pastebėjęs, kad 
tam reikalui gaila energiją ir 
laiką eikvoti...

Nesileisiu į smulkmenas, ne
skaičiuosiu velionio darbų ir 
nuopelnų, o jei kam tai rūpi, 
tai gali rasti Lietuvių enciklope 
dijoje jo darbus ir pareigas bir
žišku kruopštumu surašytus. 
Manau, be to, kad apie Mykolą 
Biržišką bus daug dabar rašo
ma jo artimesnių bičiulių ir 
bendradarbių, kurie galės tiks
liau ir konkrečiau jojo darbus 
aptarti. Dėl to man daugiau čia 
rūpi ta proga pakalbėti apie tą 
spragą ir tuštumą, kurią jis pa
sitraukdamas paliko.

Dažnas šiandien apie anuos 
laikus pagalvoja ir atsiliepia 
taip, lyg visa: laisvė ir nepri
klausomybė, būtų tautai, be var 
go, rūpesčio ir pastangų, lyg 
tam pasakos tinginiui kepti ba
landžiai, iš dangaus nukritę. Ir 
visa tai, ką jis iš anų laikų ga
vo, jau yra jo vieno nuosavy
bė. Ir tai nėra kokia nors išim
tis, koks nors eilinis biologinės 
kilmės savanaudiškumas, o vi
suotinė bendruomeninio solida
rumo jausmo atrofija. Tai tau
tos kamieno sausa šaka, kuri 
ant kelmo supus ir be vėjo bei 
garso nukris...

Mane visada stebino suomiai. 
Jų meilė ir pasiaukojimas kultu 
rai. Jie reiškė tokią pagarbą sa 
vo didžiąjam kompozitoriui 
Jean Sibeliui, kokios gal jokia 
kita tauta naujesniais laikais 
nėra parodžiusi savo meninin
kui. Ir jeigu suomiai dar iki

JONAS AISTIS
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Prof. M. Biržiška 
darbingiausiuose metuose

šiol neprarado nepriklausomy
bės, tai reiškia, kad juose ben
druomeninis solidarumas yra di 
delis ir tautos valia yra gyva. 
Kai kas mano, kad suomius iš
gelbėjo jųjų gamta. Bet gamta 
dar iki šiol nieko, kas pats ne
sigynė, nėra apgynusi... Dideli 
žmonės atsiranda tiktai tenai, 
kur jie yra laukiami. Pažvelgę 
apie, save perdaug džiaugtis ne
galime. Man rodos, kad jau abe 
jingumo stadiją pergyvenome, 
ir kad jau prasideda riedėjimas 
pakalnėn. Kai savęs bijome nu- 
siskriausti dėl bendruomenės, 
tai jau reiškia, kad mes nesame 
jos dalis. Ko pats neturi, to

kitam negali duoti, dėlto mes 
jau savo vaikams idealizmo ne
pajėgiame įkvėpti...

Ciceronis (Tusculanes, I, 4) 
sako: “Garbė yra menų penas; 
viena garbė įkvepia studijų ais
trą, ir visur pastebima, kad tai, 
ko nevertinama, visur ir visuo
met yra apleista”. Man rodos, 
kad, užuot auklėję vaikus, turė
tume pradėti auklėti patys sa
ve. Tai pastovi problema, kuri 
buvo gyva ir nepriklausomybė
je. Idealizmas reikia padaryti 
garbingu ir siektinu, kūryba 
(darbas, jei kam tai geriau pa
tinkama ar suprantama) reikia 
padaryti būtina kiekvieno žmo
gaus sąlyga arba buvimo patei
sinimas.

Velionis mūsų emigraciniame 
gyvenime buvo viena prasme nosios lietuvių išeivijos kartos

Viktoras Petravičius Kompozicija (aliejus)

gy-laiminga išimtis. Jis dalinai 
veno visuomenės šelpiamas. Te- 
nesišypso niekas iš to, nes mes 
gyvename neorganizuotoje ben
druomenėje, o tiktai didelė ir 
gerai organizuota bendruomenė 
gali žmogų pastoviai ir pakan
kamai ilgesnius metus šelpti. 
Turint galvoje, kad visas mūsų 
gyvenimas laikosi “našlės ska
tiku”, nes jau tokia taisyklė, 
kas daug turi, tam dar daugiau 
reikia. Tenesirūstina šiais žo
džiais išimtys, kurios yra kiek
vienoje gramatikoje, bet jos ne
gali būti bendrosios taisyklės, 
išimtys gali būti efektyvios tik 
pasišventime ,tik kūryboje, ne 
labdarybėje...

Mums reikia truk plyšk dide
lių idealistų, didelių pasišventė
lių, didelių žmonių. Su fachma- 
nais, specialistais galima vers
tis normaliame valstybės gyve
nime, kovojančiai tautai to per 
maža. Ypač pasitraukusių gre
tos turi būti papildytos.

Iki šiol tokių netrūko, 
niekad jų perdaug nebuvo. Bet 
mes nenorėkime, kad kiekvie
nas idealistas turėtų būti Ku
dirka. Kudirka buvo tautos kan 
kinys... Tai būtų perdaug žiau
ru.

Mykolas Biržiška buvo kito

nors

DAIL. M. ŠILEIKIS PAVASARIO ŽIEDUOSE
Apie dailininką jo parodos proga

pats dail.Finansininkas J. Mackevičius dailininko Miko Šileikio kuri-, žiemą man pasakojo 
Sr., Standard bendrovės pirmi
ninkas, savo ankstyvąją jau
nystę praleido Plungėje, Ogins 
kių rūmuose, kur prabangiškoj 
aplinkoj jis matė ir daug ver
tingų meno turtų. Dabar Mac
kevičiaus rūmai ir turtai toli 
lenkia į istoriją grimstančius 
Oginskius, ir štai Mackevičius 
panoro, kad ir jo moderniškuo
se Standard Federal bendrovės 
mūruose Chicagoje sau vietą 
rastų ir išeivijos lietuvių daili
ninkų kūriniai.

Antai praėjusį pavasarį 
Standard bendrovės patalpose 
vyko dail. Br. Murino paroda, 
o visą rugpiūčio mėnesį ten be
silankanti publika gėrėjosi se-

Prof. Mykolas Biržiška paskutiniaisiais metais
Daumanto Cibo nuotrauka

tipo žmogus. Jose Ortega y, Aš visada didžiuosiuos savo 
Gasset pastebi, kad Remlbran- į mokytoju. Saugau ir branginu 
tas savo paveiksluose kasdieny- tris su jojo parašu dokumen- 
nės apyvokos banalius rakan- tus: brandos atestatą, valstybi- 
dus apgobia tokia spindinčia nės literatūros premijos aktą ir 

vizitinę kortelę — rekomendaci
ją, kuri mane kadaise atestavo, 
kaip sumanų ir dorą vaikiną 
(ta rekomendacija nesu pasi
naudojęs, bet branginu).

Tebūnie jam lengva ši laisvių 
krašto žemė, tebūnie lengva iki 
grįš į tą, kurią jis labiausiai 
mylėjo, dėl kurios kovojo ir ku 
riai iki paskutinio atodūsio dir
bo...

šviesa, kaip kiti dailininkai el
giasi tiktai su šventųjų smilki
niais. Man rodos, kad tasai rem 
brantiškasis bruožas galima bū
tų įžvelgti ir Mykolo Biržiškos 
raštuose: pastebėt net smulk
meną, rast jai vietą ir nušviest. 
Ta taisyklė tinka ir jojo “Mūsų 
raštų istorijai”, ir atsimini
mams, ir viekšniškių žmonių pa 
veikslėliuose, ir paskaitose...

niais. M. Šileikis.
Kalbant apie dail. M. Šileikį| jo mejjė Lietuvai, 

norisi pacituoti ištrauką iš taip, jį išmokslino, nei į 
jo mėgiamos dr. J. C'~ ! 
knygos “Tauta ir tautinė išti
kimybė: “Juo kas bus sekles-
nės dvasios, juo savaimingiau Čiurlionio Galerijos direktorius, 
jį pavergs aplinka, nes juo leng §jos pareigos, žinant M. Šilei- 
viau savo asmeninę menkystę I kio būdą> ne garbės> het 
jis pergyvens tautine menkys- aukos pareigos. — ' "
te...”

Rašančiam šiuos žodžius du 
metus su dail. M. Šileikiu teko 
dirbti vienoje darbovietėje ir 
diena iš dienos stebėti jį. Bu
vau nustebintas jo erudicija, 
dvasine kultūra, jo giliu lietu
viškų pareigų supratimu. Tikiu, 
kad tik dvasinė kultūra jį iš
laikė neeiliniu lietuviu patrio
tu.

jaunystėje iš caro 
Lietuvos atvykęs į 

M. Šileikis savomis 
niekieno negloboja

Pačioje 
okupuotos 
Ameriką, 
jėgomis,
mas, kibo į mokslus. Baigė gim 
naziją ir meno institutą. Stu
dijos meno institutu nepasibai
gė: jis lanko kiekvieną meno 
parodą, kur jį bebūtų, jis nie
kuomet nepraleidžia paskaitų 
meno ar filosofijos temomis, ar 
jos būtų skaitomos Chicagos 
meno institute ar kur kitur. 
Visur šileikio pilna, visur jis 
su pieštuku ir užrašų knygute 
rankose. Jo visas gyvenimas 
— tai studijos, ieškojimas nau
jos šviesos, naujų kelių, kuriais 
veda modernieji laikai.

Šileikis po ilgo 
laisvą Lietuvą, 
prie Karo mu
kai matė visur

1938 m. M. 
laiko aplankė 
Kai jis sėdėjo 
ziejaus Kaune, 
lietuviškus užrašus, kai aplink 
girdėjo skambant tik lietuvių 
kaltą, jo skruostais riedėjo 
džiaugsmo ašaros. Tą įvykį su 
dideliu išgyvenimu praėjusią

Girniaus išleido, pasireiškė

kuri nei 
gyvenimą 

ne vien žo
džiais ar ašaromis. Jau keli 
metai iš eilės M. Šileikis yra

Kiek jis va
landų praleidžia galerijoje, be
sirūpindamas visokiais admi
nistraciniais reikalais, parodo
mis. Ne kartą mačiau, kaip 
žiemos šaltyje jiedu su dail. 
Z. Kolba tampė paveikslus, juos 
rikiavo, kalė ant sienų. Kruvi
nais pirštais, sugrubusiais na
gais. Taip gali dirbti tik žmo
nės, kurių meilė Lietuvai ir lie- 

■ tuviškajai kultūrai ne paradi
nė, bet nuoširdi.

Dail. M. šileikio parodoje, 
įvykusioje Standard bendr. rū
muose, kuone kiekvienam kūri
nyje žydėjo sodai, žaliavo par
kai, mėlynavo pajūriai. Visur 
matei veržlią gamtą, gyvą ir 
nemarią jos jėgą, kaip gyvi ir 
visada gaivūs dail. M. šileikio 
kūrybiniai polėkiai, įrėminti 
savame, ilgų metų praktikoje 
sukurtame, stiliuje. O lankyto
jai ėjo, su dėmesiu žiūrėjo pa
veikslus, jais gėrėjosi.

Dail. M. Šileikis jau daugelį 
metų redaguoja “Meno žinias”. 
Jis ten, beveik niekuomet nesi
gailėdamas gero žodžio, aptaria 
kiekvieno lietuvio dailininko 
parodas, jų kūrinius. Tikiu, 
kad jo kolegos dailininkai ir 
apie jo parodą parašys išsa-: 
mius straipsnius. Šis reporta
žas, trumpai supažindinęs skai
tytojus su dailininku, tebūna 
paskatinimu kitiems.

VI. Rmjs.

Meno mėgėjai ir aplamai 
menu besidominti publika mū
sų gyvenamam laikotarpyje 
yra suskilusi į dvi pagrindines 
kryptis. Vieni menu pripažįs
ta tiktai realistinį meną, kiti 
akcentuoja abstraktinio meno 
pirmybę prieš realistinį. Ki
taip tariant, kyla klausimas: 
kuri meno kryptis yra vertes
nė ir kuri menkesnė?

Griežtai pasisakyti už vie
ną ir paneigti antrąją kryptį 
būtų labai nenuoseklu. Pirma, 
jeigu mes vadiname tiek re
alizmą, tiek abstraktizmą me
no kryptimis, tai tuo pačiu 
teigiame, kad abidvi yra me
nas, tai yra abidvi priklauso 
menui. Todėl metodiškai taip 
kelti klausimo negalima, nes 
vieną teigiant, kitą neigiant, 
tuo pačiu kartu meną vadina
me menu ir ne menu. Patys 
sau prieštaraujame. Abi kryp
tys priklauso menui. Galėtų 
būti keliamas klausimas, kuri 
kryptis meno požiūriu būtų 
vertingesnė ir mažiau vertin
ga. Tačiau, giliau pažvelgus, 
suvokiame, kad ir pastarasis 
klausimas yra nelogiškas, nes 
remiasi klaidinga prielaida. 
Meno vertė glūdi ne mokykli
nėj kryptyje, bet kūrinio stip
rume.

Menininkas, kurdamas kūri
nį, jame įkūnija savo genijų. 
Menininko genialumas yra ne
šamas jo dvasios išgyventa 
emocija. Jei kūrėjas yra įkai
tintas stipraus emocinio ban
gavimo ir jį pajėgia išreikšti 
pasirinktomis vaizdinėmis prie
monėmis, tai jo sukurtas da
lykas yra stiprus meninis kū
rinys. Ir priešingai, jei kūrė
jas savo dvasioje silpnai išgy
vena kuriamojo objekto įspū
dį ir naudojasi vien loginiu 
būdu sudėstytomis vaizduoja
momis priemonėmis, jo kūri
nys yra meniškai silpnas. Jei
gu jis tos kūrybinės ugnies 
visai nejaučia, o naudoja tik 
techniškai įmantrias priemo
nes, tai jo kūrinys visai ne- 
meniškas ir priklauso ne kū
riniui, bet gaminiui. Yra ga
bių ir stipriavalių žmonių, ku
rie gali prisiversti bet kurį 
darbą atlikti. Jie gali prisi
versti “kurti” eilėraščius vien 
mechaniškai, rinkdami žodžius 
ir juos derindami pagal pasi
rinktą metriką ir juos atitin
kamai rimuodami. Tokios ei
lės vadinasi nukaltu eilėraščiu. 
Panašiai galima iš įvairių spal
vų sukompiliuoti ir paveiks
lą, dedant spalvas pagal nu
rodytus numeriuotus spalvų 
tonus. Gautasis paveikslas bus 
gaminys, o ne kūrinys. Tikram 
meno kūriniui reikia dvasinio 
išgyvenimo, kurį mes vadina
me emociniu pulsavimu ir rei
kia to emocinio pulsavimo su
vokimo, kurį vadiname kūry
binės intuicijos apsireiškimu. 
Be emocinio išgyvenimo ir be 
kūrybinės intuicijos apsireiš
kimo negali gimti joks meni

M. Šileikis Sodas

nis kūrinys. Tai yra visokios 
rūšies ir visokių krypčių - sti
lių pagrindinis meno reikala
vimas. Jis sudaro kūrinio on
tologinį pagrindą. Nesant šio 
pagrindo, savaime nėra nei 
meninio kūrinio. Be kūrybinės 
intuicijos gali būti tik konst
ruktyviniai darbai, arba gami
niai.

Grįždami prie mūsų pradžio
je pasirinkto klausimo, kuri 
meninė kryptis yra meniškes- 
nė ir kuri silpnesnė, atsako
me nei viena, nei antra, jeigu 
jas matuosime vien mokykliniu 
vardu. Gali būti labai meniš
kų realistinės mokyklos kūri
nių ir gali būti labai silpnų, 
tiesiog gamybiškos vertės, jei
gu jie kurti be emocinio pa
grindo. Ir priešingai, gali bū
ti labai silpnų ir labai meniniu 
požiūriu stiprių abstraktinio 
stiliaus darbų, - jeigu atitinka
mai juose įkūnyta silpniau, ar 
stipriau emocinis išgyvenimas. 
Taigi, ne mokyklinė kryptis 
ir ne pasirinktasis stilius nu
lemia kūrinio vertę, bet me
nininko kūrybinės intuicijos 
stiprumo laipsnis.

Realistinė ir abstraktinė kū
ryba turi savo pagrinde ne 
meninio stiprumo skirtumą, 
bet meninio pilnumo skirtumą. 
Abstraktinis menas prasideda 
ten pat, kur ir realistinis: žmo
gaus dvasios gelmėse. Tiek 
vienas, tiek antras paremti 
emocinio pulsavimo stiprumu, 
kaipo meninės vertės pagrin
du. Jie išsiskiria tiktai kūry
binės intuicijos išreiškimo bū
du. Abstraktinis menas sten
giasi suvoktą emocinį pulsavi
mą išreikšti pasirinkta prie
mone (spalva, garsu, žodžiu, 
linija), nesiderindamas prie 
gamtoje esamų formų, nei prie 
daiktų, nei prie vaizdų. Abst- 
raktistas reiškia savo emoci
jas atitrauktu nuo aplinkos 
panašamumo būdu. Tuo tar
pu realistas stengiasi emocinį 
išgyvenimą išreikšti aplinkoje 
esančiu panašumu. Pirmasis 
savo vidų atskleidžia publikai 
nauju, publikai neįprastu bū
du, antrasis — kalba į publi
ką suprantama kalba, pažįsta
mais daiktais ir vaizdais. Pir
masis nesiskaito su laiko ir 
erdvės faktiškumu, antrasis 
saistosi su laiko ir erdvės rei
kalavimais: euritmika, istoriš
kumu. Pirmasis lieka publikai 
nesuprastas. Jis gali būti tik 
įsijaustas. Tuo tarpu antra
sis byloja į mus suprantamo
mis sąvokomis. Pirmasis su
stojo pakelėje ir nutraukė ry
šius su aplinka, antrasis emo
cinį karštį išreiškė žinomais 
aplinkos pavidalais, ir dėl to 
jo kūrinys tapo pilnesnis. 
Trumpai sakant, abstraktistai 
liekasi prie sielos išgyvenimo, 
atsiriboję nuo aplinkos, o re
alistai sielos išgyvenimą įkū
nija į aplinkos frazes.

K. P. C.
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• rrLife" 1960 mėly pasaulio atlasas
Kaip ten atvaizduota ir pristatyta Lietuva?

Greičiau esu kartografas, ne
gu geografas. Buvau iš anksto 
užsiprenumeravęs Life Picto- 
rial Atlas of the World. žino
ma, pirmiausia' atkreipiau dė
mesį į tai kas liečia Lietuvą, ši 
tas žurnalas buvo nustojęs ma
no simpatijų, kai pasiūlė Vilnių 
perleisti lenkams, o Lenkijos iš 
kirpti kiek vokiečiams. Tylėjau. 
Protestuoti prieš panašias ne
sąmones, klaidas, netikslumus, 
juos atitaisyti yra mūsų gausūs 
politiniai veiksniai, atstovai, 
konsulai, partijos... Kiek žinau, 
tik p. “Dob. K.” š. m. Draugo 
177 nr paskelbė rastus minėta
me atlase trūkumus, čia dabar 
ir mano žodelis.

Atlasą sudaro trys dalys. Pir 
mojoje telpa spalvotos nuotrau 
kos milžiniško, reljefinio, natū
raliomis spalvomis padengto 
žemės kamuolio įvairiausių vie- 
tų, iš įvairių atstumų, įvairiom 
kryptim. Tai neva natūralūs, 
matomi iš tolo žemės vaizdai. 
H čia ir pavadinimas “pieto-

• Tai jokiu būdu ne žemė
lapiai tikra to žodžio prasme. 
Tai naujas žanras kartografi
nio vaizdavimo. Pradžią padarė 
Fortūnos II-jo Pasaulinio karo 
meto atlasas. Globė nei valsty
bių plotai, nei jų sienos neatžy 
mėtos. Todėl šioje dalyje jokios 
politikos’’ nėra. Masteliai čia 

smulkoki. Lietuvą mes galima 
daug kur atspėti pagal Rygos 
Mankos ir Kuršių marių kontū
rus. Parašų jokių nėra. Vaizdai 
Ydingi. Juos papildo didelio for 
mato spalvotos nuotraukos: 
sniegu, mišku padengti ar pliki 
'khlnai, Afrikos dykuma, neribo 
ti kviečių ar ryžių laukai, pra
monės rajonai didmiesčiai, gar
sūs Egipto, Indijos, Kinijos. Ja 
ponijos. Meksikos. P. Amerikos 
reginiai...
5 • ♦ į »• -

. Aflti'oje da’yje po trumpo, 
įprasto įžanginio skyriaus, kur 
randame net gerą mėnulapį, ei- 
»a viso pasaulio, aišku, smul- 
koko mastelio statistinio pobū
džio žemėlapiai. Sustosiu ties: 
*? (tikybų) Lietuva ir Latgali-
6 — toliausiai į š. gulį katali
ku ‘ kraštai, b — išskirtos 25 
kalbų grupės, net baskai ir ai
niai ir australų bevardžiai čia- 
fciitdai. Baltų grupė neišskirta 
— parodyta kaip slaviška. Nors 
techniškai 
įgalima padaryti.

Europos žemėlapy 266 psl. ir 
tos sienelės visai nėra. Panašiai 
kaip su Lenkija, pasielgta su 
Rumunijos (be Besarabijos), 
Bulgarijos, (Vengrijos ir kt. sie
nomis.

Smulkiau sustosiu ties mūsų j 
tėvyne. Jos likimas teritoriniu 
atžvilgiu buvo labai permainin
gas. Net lenkų šių dienų publi
cistai, pvz. toks Jasienica, pri
pažįsta, kad XTV-XV amž. bu
vome sudarę imperiją. To, žino- i 
ma, atlase neparodyta. Gal ir 
negalime turėti šiuo atveju pre
tenzijų? Gi ne istorinis atlasas. 
O ir laikai buvo seni, imperija 
buvo netvirtai sulipdyta. Gi da
bartis didžiai komplikuota įr? 
tie niuansai kartografo priemo
nėmis sunkiai atvaizduojami.

Kompozicija (aliejus)

SiM!

Supports) ir t-t
Šeštadieniais 9-1. 

TECHNIKOS LAB.

*

k ■
Vai. 9-4 ir 6-8.
OBTHOP EDUOS
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Dl.

Tel. PRospect 6-5084

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch

♦

_ • Prof. dail. V. Jonynas rū
pinasi Kultūros Kongreso me
no paroda. Darbo šventės sa
vaitgalyje V. Jonynas lankėsi 
Chicagoje, _ tirdamas sąlygas 
Kultūros Kongreso dienomis su
rengti plačios apimties lietuvių 
dailininkų meno darbų parodą. 
Paruošiamieji darbai jau pastū
mėti viltinga kryptimi. Prof.

ir lietuvių kalbon. Gallegos raš
tai, ypač minėtas romanas, yra 
išversti į visas kultūrines pa
saulio kalbas. Ieškoma progos 
“Laukinės moters” vertimą pa
teikti ir lietuvių skaitančiai vi
suomenei.

tėvynėje sukilimo priežastys 
okupanto aiškinamos tendencin
gai, lyg sukilimas nebūtų bu
vęs prieš tuos pačius maskolius.

• Patikslinimas. Kultūrinio 
Draugo rugsėjo 1 d. numeryje 
Miluko monografijos recenzijo
je antrojo skirsnelio pirmojo 
sakinio, pabaiga iškoreguotina 
šitaip: įkūrė su kitais Lau
ryno Ivinskio draugiją ir “Mo
tinėlę”. v _ . , ■

•f.

i • Artėja 1863 metų sukilimo 
sukaktis. Lietuvoje pradedama 
ruoštis kitais metais minėti 
1863 metų sukilimo 100 metų 
sukaktį. Lietuvos ir Baltarusi
jos mokslų akademijų istorijos |

V. Jonynas yra Lietuvių Kul- institutai, drauge su Lietuvos 
tūros Kongreso meno sekcijos valstytųniu - istoriniu muzieju- 
vadovas. “Drauge“ netrukus mi parengsią dokumentus apie 
spausdinsime įdomų interview sukilimo vykdymą. Šiai sukak- 
su prof. V. Jonynu visais ak- čiai paminėti reikėtų ruoštis ir 
tualiais mūsų meno reikalais.

• Romulo Gallegos romanas 
Keturis kai. žymaus Venecuelos 
rašytojo romaną “Laukinė mo
teris” Povilas Gaučys išvertė

laisvajame pasaulyje, ypač kai

DR. L STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irring Park Rd.

(Damen Avė. kampas)
/ai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 ▼. 

p. p. ir pagal apointmentą.
TeL Ofiso LA 5-2134. Rez. 878-5960

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

i VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vaL vak.< — -.7----- J -----
I
I

Tel. ofiso PO 7-6OOO, rez. GA 3-7278

DR, A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Mest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 ,
Iki R vai Trečiad ir šešt. uždaryta, j

Ofiso teL HE 4-7007.
Namu - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK&A

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street
Pirmad. ir ketv. nuo S Iki 

antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
Vai.:
4:80

* nuo 1 Id 4 vaI
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priefate Sv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 'IT ryte Ir nuo 6-8 VaL V. 
šeštad. puo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

 Telef. REpublie 7-2296.

noma parodyti grafiškai, subti- i 
lumus išreiškia žodžiais — rau- | 
dono rašto prierašais.

Žymi American Geographical 
Society, leidėja puikių žemėla
pių ir visam pasaulyje milijo
nais egzempliorių paplitusio pa
vyzdingai spalvotai iliustruoto 
žurnalo National Geographic, 
savo dideliame The World že
mėlapyje rado reikalą teisingai 
prirašyti: “The government of

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue 
Priima ligonius pagal susitarlmą.

DS1 valandos skambinti telefonu
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

BR. ANT. RUDOKAS, Ost.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rfnene 
4455 S. California Ave„ Y A 7-73X1 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad. 
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p. 

Rez. teL PB 9-0563, Rez. PR. 9-6730 

Dr. W, Ross Dr. L Sfeibuits 
Inkstu.'’pūslės ir šlapumo taku 

1 , chirurgija
Ofisai: 7958 S. Weatern Avė., tel. 
GR «-0091t 392 E. 159th St.. Harvey, 
III., tel. EDieon 8-4383; 30 N. Mi
chigan AV./' Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS TR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, DL 

Tejef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia Skambinti TE 9-1071. ..

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Ccnrt, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63 r d Street
: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 .. 

šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
Į uždaryta. Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas: PR 8-3229.

Rez. telef. NVAlbrook 5-5076

I

tim neturinčius gyvenviečių pa
vadinimus. Jie griozdiškai ir vi
sais atžvilgiais nevykę. Valia 
rusams savo krašte kas kelinti 
metai kaitalioti miestų pavadi
nimus — Caricyn — Stalingrad 
— .Volgogračl ir p. Visas kultū
ringas pasaulis nuo Napoleono

! laikų žino Tilžę — Tilsit, bet ne 
Šiuo atveju atlaso 

‘Kaliningrad leidėjų parodytas žemas, nieku 
nepagrįstas pataikavimas nau
jausios kolonijos kone Europos the United Statės has not re- 
vidury steigėjams Stalinui —■ cognized ineorporation of Esto

nia, Latvia and Lithuania into 
the Soviet-Union, nor does it 
recognize as finai the de facto 
westem limit of Polish adminis- 
trąti'on in Germany (the Oder- 
Neisse Line)’’

LIFE atlaso redaktorių elge
sį, kaip priešingą šio krašto vy
riausybės politikai, galima drą
siai pavadinti antiamerikiniu.

Ypač mus, lietuvius, įskaudi
nt Irai nanaciai T ir^tnva it a dm Valandos. Kasdien nuo 1 iki 3; treč. na, kai panašiai Lietuvą, pasKU uždaryta Antrad. ir penkt vakarais 
tinį Europos šiaurės - rytuose 
katalikišką ^.kraštą moraliai 
skriaudžia katalikiškų vadovėlių 
leidyklos. Tokiais 
naudojasi mūsų vaikaičiai ir 
vaikai parapinėse mokyklose.

Kaip Life atlaso redakto
riams pavyko, atvaizduoti mūsų 
krašto politinę, gana sudėtingą 
padėtį? Randu pliusų ir minu
sų. Prie pliusų reikėtų priskirti 
šitai. Klaipėdos kraštas visur 
be jokių svyravimu ir neaišku
mų priskirtas Lietuvai. Visuose 
be jokios išimties lapuose, kur 
tik įeina Lietuva, prie jos be 
jokio atžymėjimo priskirta da
lis buvus:ų Rvtų Prūsų.

Vien tik 291 psl. šioje vietoje Soyietską. 
randame įrašą ‘f 
Rs'rs”; kitur nieko neužrašvta. 
o nuspalvinta kaip ir visa Lie
tuva. Visur prie Lietuvos var
do jau iš’eis ta mus įžeidžian
čios raidės “SSR”. Transkripci
jos atžvilgiu: nustota rašinėti 
Wilno, Vilno, Vilna ar pastaruo
ju laiku įsigalėjusį “Vilnyus”, o 
rašoma, kaip reikiant, Vilnius. 
Vienok transkripcija dar ne vi
sur neišlaikyta. Nors jau rašo
ma Šiauliai ar net Šiauliai ir 
Šilutė, bet kažkodėl randu dar 
t’krai vaiduoklišką Telshyay. 
Jei prie Liepaja nėra Libava, 
tai prie Klaipėdos neturėtų bū
ti taipogi prierašo Memel. Tei
singai rašoma Nemunas, o ne 
Memel. Kitur, Gudijoje parašy
ta ne gudiškai — Nioman, o vi
sai be pagrindo lenkiškai Nie- 
men.

Val.: 
vak. 
lienj

I

grafiškai tai buvo 
Mūsų kalbi

ninkai turėtų reaguoti. Politi
niame skyriuje Pabaltijo valsty
bės neišskirtos nei visos kartu 
nei atskirai. Nė žodžiu neaptar
tos jos ir pridėtame tekste. Ra
šoma apie Afrikos tautas ir 
valstybes. Apie mus — nė žode
lio. O buvo galima net atskiru 
■plotu išskirti 
džia.

Pagrindinę atlaso dalį sudaro 
kraštų — valstybių įprastiniai 
žemėlapiai. Politiniai rūbai mar
gojo pasaulio gan greit kaita
liojasi, ir ruošiant atlasą, laikas 
yra svarbus elementas. Šiuo me 
tu imta dabartis — 1960 m. Re
tai kur parodyta praeitis. Išim
ties ke’iu parodyta — Lietuvos 
—Lenkijos respublikos padalini 
mai, klaidingai rašant vien tik 
Pcland. Pastovesnė ir daugiau 
tipiškai buvo sutvarkyta pašau 
lio konjunktūra prieš II-jį pas. 
kirą. Dabar ne tik Afrikoje, 
bet ir Europoje yra daug pro- 
M-nmatinių sienų. Daug kur esą 
ma padėtis neatvaizduota tei- 
Įfi^gai. Nesugebėta atskirti tei- 

| abipus pripažintų sienų 
^-smurtu išvestų. Taip 325 
^dabarties Lenkijos sienos 
įdytos kaip normalios. Visi 

a, kad praktiškai yra dvi 
ijos valstybės, bet 286 ps 

parodyta viena Vokietija:- kad 
ir su dviem sostinėm ir Ūdros 
— Nysos rytine siena. Tik vos 
įžiūrima linija išskiria dvi dalis 
ir Berlyną. O specialiam visos

mastelis lei-

Dabar blogybės. Visuose po
litiniuose žemėlapiuose ne tik 
neišskirta Lietuva, bet net ir 
visos trys Pabaltijo respublikos 
kartu. Visos Pabaltijo respubli
kos ir Lietuva ploto spalva ir 
stora raudona sienos linija į- 
jungtos į Sovietiją ir niekuo ne
siskiria pvz. nuo Gudijos ar t.
v. Byelorusijos. Net stambesnio1 
mastelio lapuose, kur tai buvo. 
galima padaryti be jokio sun
kumo. Pergreit Life kartogra
fai sutiko ir priėmė barbariškai 
rusų sudarkytus, sugalvotus,
nieko bendro su krašto praei-, Geographic Society, ko neįma-

Molotovui.
Visai nedovanotinas dalykas 

tai Kuršių marių pavadinimas 
ne Curonian Bay o Courland 
Lagoon. Dabarties okupantai 
tuoj po karo marioms davė ru
sišką vardą Kurskij zaliv, tur 
būt nuo jų.miesto Kursk. Taip 
gali elgtis tik nemokšos. O to
kiems pataikauti — gėda.

290—291 psl., kur Lietuva 
galėjo būti parodyta stambiau
siame mastelyje, jos vidury, 
tarp Kauno ir Vilniaus, įdėtas 
keturkampis su “legenda”. Tuo 
būdu sugadintas gražus Balto
skandijos žemėlapis.

Trečiojoje dalyje, kaip čia į- 
prasta, yra apie 100.000 pozici
jų valstybių ir miestavardžių 
sąrašas, nurodant kur visa tai 
ieškotina. Lietuvą liečia vos ke
liolika.. Pvz., Lithuania Sov. 
rep., gyv. 2.713.000. Vilnius — 
235.000 gyv., Kaliningrad (Ko- 
nigsberg) 202,000, Sovietsk 
(Tilsit) 85,SC0, Mažeikiai 8,900 

i ir pan. ,
Negi redaktoriai nežinojo mū

sų valstybės tikros politinės 
padėties? Negi nežinojo savo 
krašto JAV vyriausybės nusis
tatymo šiuo reikalu?

Rimtos firmos, pvz. National

Rez. HE B-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medieal Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą- Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 Wsst 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717

RezM.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublie 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. Šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero

DR.L J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 0-0617

I Valandoa: 1-8 p. m. ir C-8 p. m. 
Penkt. tik 1—3 p. p.

I Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

nuo 7 iki 8.

DR, VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

VaL kasdien nuo 6—8 vaL vak. 
šešt. 2—4 vai.

vadovėliais

i
Kartą Profesorių Draugija rei- Trečlad- ,}5lk1?, p*®*1 sutarti,toj , Ofiso telef. 476-4042
kiamu adresu protestavo. Toji! Rez- vvAibrook 5-3048 

leidykla pažadėjo naujoje laido i
I je ištaisyti ir tekstą ir sche-1 
ii - - - -
Reikia, kad ir tėvai šituo do
mėtųsi, sektų, reaguotų, šiomis 
dienomis “Dirva” pranešė, kad 
vokiška firma, užprotestavus __

_ .... - .Tel. ofteo HE 4-5849. rez. HE 4-2324mm. St. Lozoraičiui, panašų rei 
kalą žadėjo atitaisyti. Bet vėl 
tik... “naujoje laidoje”. O šim
tai tūkstančių mus skriaudžian 
čių ir įžeidžiančių lapų taip ir 
liks žmonėse. Kartais ir mūsų 
pačių spauda, gal neapsižiūrėjus, 
įdeda panašios rūšies politinius 
įvykius aiškinančias schemas.

Su tokiais reiškiniais kovoti 
VLIKE ar jo Vykdomoje Tary-

DR, C. K. BOBELIS
mas. Bet ”tokių~leidyklų

Tel. 695-0533 Eigin 
425 No. Liberty Street, 

Rentė 25, Eigin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvirt, penkt 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

I

J. Mackevičius, Standard Federal bandrovps pirmininkas, dail. 
M. Lileikio darbų parodoje Standard bendrovės patalpose.

Petručio nuotrauka.

Tel ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r iki 9 v. v.; 
šeštad 10 v. r. iki 1 p. p. Ligoniu*boję turėtų būti speciali tamy-

ba. Visai privataus asmens pro --------------------------
testo mažai kas paiso.

Kad jau ir pirmos spausdinių 
laidos būtų padorios, reikėtų iš 
anksto raštu kreiptis į žymes
nius geografinius institutus, že 
mėlapių bei atlasų leidyklas. O 
kai jau blogis juodu ant balto 
— protestuoti, boikotuoti, skelb 
ti saviškiams, kad susilaikytų 
pirkti įžeidimus. Visur esame 
perdaug pasy vūs. Daug panašių 
blogybių yra ir paskutinės “En- 
ciklopedia Britannica” 14 tome 
straipsnyje apie Lietuvą. O 
daug lietuviškų šeimų nesigaili 
šiai svetimai enciklopedijai iš
leisti šimtinių.

9. Dirmantas

Tel. ofteo 247-1002, Namy PR 8-B9OO

DR. L DECKYS
GvvnvmjA rR crtrurgc 
8PECIALYBR — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal tueltarlmą 
4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Re*. GI 8-0873

OR w M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 ,-m., Kedzie Avė.. WA 5-2870
Valandos pagal ausitartmą Jei ne 
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofteo HE 4-1414. Res. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialyb* akušerija Ir mot<Tp licoe 
2454 West 7lst Street 

(71-os Ir Campbell Are. kampas) 
Vai - kasdien 1—8 Ir «—8 vai vak 

Šeštad 1-4 p p 
Trečtadlenlal* uždaryta

• •

Atvirai pasakysiu, kad mano 
patyrimas ilguose moksliniuose 
rt^bėjimuose įmanė įtikino, jog ti
kėjimas į Dievą — Dievą, kuris 
yra už žmogiško žinojimo chao
tiškųjų punktų — priduoda žmo
gui nuostabų akstiną skverbtis i 
nežinojimo sritis. — J. L, Agassiz

■
1

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkq ligos 
2737 Wewt 71st Street

VAL.: kasdien nuo 4-B vak vak.. 
Šeštad. ano 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.

M. ofiso tr m. WA 6.3011 •

Kasdien 1—3 vai. h- 6—8 vaL vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet
Ofteo telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook SS09''

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

~ , chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais t, gev. 
madleniais uždaryta, priimama pa- 
vallklU5>t^rl™’_ Seėtadienial* nuo B

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vaL 
vak.. pirm., antr.. ketvlr. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susltarua

DR. IRENA KURAS 
gydytoja ir chirurge

KCDIKIŲ IR VALKŲ 
UGŲ

SPECLALIST® 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
„J<SiYT0JAS m CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 

ofLp^pectD?-’223 ap 8 M77
Ofiso yąL- Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 lkf 4 ir nuo 6 iki 8 

®ešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku---- pagal susitarimą.

TeL ofiso ftE 4-2123. rez. GI 8-61M

DR. V. P, TUMASONIS 
d‘H I R U R G A S 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

D61 valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet," kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2917 West 71st Street 
Telefonas HE.ulock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMU Telefonas — GRovehiU 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 Mest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA tr MOTERŲ 

tjgos 
L’ ATOSTOGOSE

Kol gr|š .ofise dirbs Dr. Brinkla 
Vai — Pirmad.. antrad. ir penktad. 

1-4 p. p., 
trečiad ir ketvirtad. 7-9 v. v.

DR. A. MACIŪNAS
^CHIRURGAS 

2858 Mest 63rd Street 
Tel. - PRospect 8-7773
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Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9861

DR. J. MEŠKAUSKAS 
gydytojas rR CHIRURGAS 

Spedalyt»8 — vidaus ligos 
2454 Mest 71 »t Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

AtostoRcse iki rugsėjo 10-tos d.

"tel PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
GYYDVTOJA TR CHIRURGU 

8*?4R <sonth Kedzie Avenne 
Ofleo vai. kasdien: 2-4: 6-B. 

šeštad. aoo 2 iki 4 Treč Ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susltarua

OR IONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

4 Main St., Aurora, IU.
Tel. TM^ 2-0803 

Susitarimai skambint.
tel. TRevnont 9-1450, Batavia, III

Tel. ofiso PR 6-6446. re*. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS 
gydytojas TR CHIRURGAS

2420 Wesf Marųnette Road
Vai. nuo J Utį 4 v. v. ir T Iki 8 ▼, v.

Treč ir šeštad pagal .utarti

DR. JULIA MONSTAVIčIUS 
j GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Miehipan, Chlcaęo 28. III 

Telef. ofiso: PUIlmaa 5-6766 
Narni;: BEverly 8-8946

PH6m vai.: kasdien B-9 v. v.. DeM 
1-4 v p p. trečiadieni — uidaryts

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 

rei. ofiso CA 6-0257. rez. PR.6-66M
Rrz. 6600 Ro. Artrsian Avenue 

Vai.. 11 v ryto iki 1 v p.p.. 6-7 v.v.
Tel ofl<9 RE 7-8818

OR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHTRURG®
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. c 6-8 p. p
Šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.

OR. STASYS ŽMUIDZINAS 
gydytojas ir chirurgas 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 

434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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TARP VILKAVIŠKIO LITERATU
Antanas Vaičiulaitis

metais Vilkaviškio linktelėjusį, lyg mintyse 
gimnazijoje gavome grimzdusį gelsvo gymio, 

žiai apkarpyta barzdele, 
žilstelėjusį poną. Buvo tai ne
kas kitas, kaip gydytojas Sta
sys Matulaitis. Mes žinojom,

Vienais 
Žiburio 
naują lietuvių kalbos mokyto
ją. Prieš tai jau buvome turėję 
kunigą Antaną Dailidę, kun. A. 
Astrauską, Juliją Liutkevičai- 
tę. O dabar štai apskrido ži
nia, kad lietuvių kalbą mums 
dėstys kunigas Juozas Juraitis.

Mums vaidenos, kad kas nors 
iš mūsų švietėjų turi būti gar
senybė. Nuėjo gandas, kad nau
jasis mokytojas esąs ne kas ki
tas, o Adomas Jakštas. Ši au
reolė tačiau neilgai patvėrė, nes 
kažin kur atsirado garsiojo 
kritiko nuotrauka, visąi nepa
naši į kunigą Juozą Juraitį. 
Taip buvo įrodyta, kad šisai 
nebuvo mūsų parnaso žvaigždė, 
tačiau lietuvių kalbą ir litera
tūrą jis mums dėstė tvirtai. Ka-. 
zio Bizausko teoriją iškaldavo
me apibrėžimas po apibrėžimo. 
Juokų nebuvo ir su V. Dubo 
įvadu į literatūrą ir su grama
tikomis. Kaip ten bebūtų, mū
sų svajonė savo akimis paregė
ti tokį vyrą kaip Adomas Jakš
tas pražuvo.

Vis dėlto atkaklesnieji taip 
greitai nepasidavė. Gamtos 
mokslų dėstyti pas mus ateida
vo gydytojas Juozas Kudirka, į 
vyras gražus ir tikras džentel
menas. Kažkuriam iš mūsų šo
vė į galvą, ar jisai nebūsiąs 
anas didysis Kudirka, kurio 
himnas skambėjo per Lietuvą 
plačią. Bet ši teorija buvo vei
kiai sugriauta iš pašaknų. Vie
nas kitas ir Vinco Kudirkos ka
pą buvom matę Naumiestyje. 
Tiesa, su jo gimine mūsų ry
šiai taip greit nenutrūko: per 
vasaros atostogas ar didžiuo
sius atlaidus iš Kauno atvažiuo
davo jo sesers duktė Kotryna 
Grigaitytė, savo šmaikščiomis 
akimis pro gimnazistiškos ke
puraitės snapą stebėdama mus, 
provincijos gyventojus Beje, 
jos tėviškė buvo netoliese nuo 
Vilkaviškio miesto, ir dar šian
dien matau jos mamytę po aukš 
tais medžiais bažnyčios švento
riuje. O žiniuonys kuždėjo, kad 
jos dukra eiles rašanti... Vienok 
tai tegalėjo būti dar tik pir
mieji dvelktelėjimai.

i
Taip mums ir stigo to dide

lio žmogaus Vilkaviškio mieste. 
Būtų pakakę ir ne taip jau 
stambaus, nors ir tokio, kurio 
vieną kitą eilėraštį būtum ga-i 
Įėjęs paskaityti knygoje, ar ko
kią apysaką rasti raštų tomuo
se. Buvo Aišbė iš Vilkaviškio 
apskrities. Kažin, ar jis buvo 
kada atvažiavęs į šį miestą mū
sų dienomis. Jis visados atrodė 
toks tolimas ir taip dailiai po
niškas. Tą vieną sykį teko jį 
matyti pas Joną Jablonskį. Ma
tote, buvau kurį laiką vienu iš 
Rygiškių Jono sekretorių. Aiš
bė atrodė tokia, kaip buvau jį 
paveiksluose matęs. Sėdėjo to
kiame siaurame kambaryje ir 
laukė, kol Jablonskis baigs su 
manimi. Nelankė mūsų miesto 
nė Juozas Albinas Herbačiaus- 
kas, nors buvo kilęs iš tos pat 
apskrities. Ir jį tik vėliau teko 
išvysti, į jo raganišką veidą pa
žvelgti ir karštų kalbų pasi
klausyti. Degė jame nerami 
dvasia — ir jis pats kalbėjosi 
su dvasiomis, vėlėmis kibirkštė
lėmis.

Vėliau patyriau, kad Vilka
viškis nebuvo jau visai be po
etinės praeities ir nuotykių. Ka
daise čia apskrities viršininkui 
raštininkavo Jonas Mačys Kėkš
tas, savo dienas baigęs Ameri
koje. Tada nežinojau, kad prieš 
eilę metų į Vilkaviškio kalėji
mą buvo patekęs Kleopas Jur
gelionis — Kalėdų Kaukė. Kar
tais tekdavo praslinkti palei to 
kalėjimo mūrus.

Pro gimnazijos langus beveik 
kasdien matydavau praeinant

nu- 
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jau

■v {

K
t

r a

J

a
Antanas Vaičiulaitis

kad jis buvo Lietuvos istoriją 
rašęs, kad suko komunistų liz
dą, neaplenkdamas ir gimnazis
tų. Jis rašė ir eiles. Aure, pora 
po mūzos dovanų įsprausta į 
antologiją “Lietuvių poezija. 
XIX amžius”. Ten poezijos ir 
su visais prožektoriais neįžiū
rėsi, betgi ar žmonės dabar 
anuos kraštus už talentus ger
bia...

Gal kas nors iš Vilkaviškio 
kunigų bandė plunksną?.. Buvo 
tenai jų ir iškalbingų, ir daini
ninkų, ir prie knygos prisirišu
sių. Kunigo J. Inkrato biblio
tekoje mačiau ir Šilerio to
mus, ir gražiai įrištą Lamarti- 
ną prancūziškai, ir kitus auto
rius. Tačiau mūsų ausis tiek 
tepasiekė, kad kunigas Pijus 
Kirvelaitis buvo išvertęs “Kves- 
toriaus užrašus”. Taip pat ku
nigas Antanas Dailidė buvo lin
kęs prie rašto, bet jisai dar pir
mose klasėse iš mūsų akiračio 
išnyko. Tik kartais per atlaidus 
sakydavo gražius, beveik įkvėp
tus pamokslus.

no kampo, — ir namuose bu
vau girdėjęs, kaip jisai į žmo
nes išėjo. Taigi, miniu čia jį, 
kad ir jisai buvo plunksnos 
žmogus, rašęs blaivybės klau- 
simais, kai gyveno Amerikoje, 
klebonaudamas Waterčuryje. 
Antras jo saitas buvo štai 
koks; jis buvo dėdė Juozui Dap- 
kūnui, mano bendraklasiui, pas
kui nuėjusiam į liaudies moky- 

' tojus. Mudu nuo Vilkaviškio 
stoties kurį laiką sykiu eidavo
me į mokyklą, — į vieną ir ki- - 
tą pusę po penkis kilometrus. 
Mano bičiulis Juozas buvo pri
siskaitęs nuotykių romanų, 
daugiausia rusiškų vertimų iš

1 ang ų kalbos. Pakeliui jisai nuo
dugniai man pasakodavo skai
tytų nuotykių turinius, — apie 
actekus, apie Amerikos tolimuo
sius Vakarus, apie indėnus ir 
bizonus. C paskui ir jisai vertė 
paslaptingą knygą — Kryža- 
novskajos .“Gyvybės eleksyrą”.

Iš kito mūsų kaimo šono mus 
dažnai pasivydavo Kazys Mat- 
jošaitis. Jo tėvas, rimtas žmo
gus, turėjo mažą ūkelį ir labai 
aiškiai rašė. Didžiųjų gleivių 
gyventojai jį keliais atvejais 
buvo išsirinkę savo" seniūnu. 
Gražią rašyseną — ir kiek pa
našią — iš 
nūs. Jisai 
klasėje, o 
kartais esti 
luomų. Bet

jo paveldėjo ir sū- 
buvo aukštesnėje 
tarp klasių sienos 
didesnės negu tarp 
mudu rišo

pamokslus...Kalbant apie
Tarpais,nors ir retokai, klebo
nas prelatas Matas Dabrila į 
sakyklą įleisdavo kunigą Pet
rą Siaurusaitį. Jis grįžo iš Ame
rikos ir dabar baigė čia savo 
dienas. Aišku, jisai graudenda
vo žmones apie blaivybę ir apie 
gėrimą. O kai įlipdavo, tai išlip
ti iš sakyklos ir nenorėdavo: 
vis šnekėdavo ir šnekėdavo apie 
tą prakeiktą skystimą. Geri 
mūsų parapijos katalikai klau
sydavo, klausydavo, o kai nusi
bosdavo, išeidavo po medžiais 
pypkių parūkyti ir vėl grįždavo,
vis galo nesulaukdami, šis ku- tų tikrai galėjęs išeiti į raštų 
nigas Siaurusaitis buvo iš ma- .pasaulį.

Mūsų kaime buvo ir kitas vai
kinas, kuris sirgo literatūra. 
Tai Fetras Blažys, su kuriuo 
sykiu buvome pradžios mokyk
loje. Toliau jis nesišvietė, ta
čiau knygos jį traukte traukė, 
ois cuvo itin pastabus kaimo 
įvykiuose ir mokėjo juos dailiai 
sudėstyti ant popieriaus. Vieną 
tokią kaimo istoriją, parašytą 
Petro Blažio, įdėjau į Ateitį, 
kai ją redagavau. Buvo tai 
“Ožys”, po kuriuo jisai pasira
šė P. Šelvyčio slapyvardžiu. Ar 
vėliau jisai neataušo, negalė
čiau pasakyti, nes išsikėlė ir be
ne tarnybėlę kur gavo. Bet ano
mis dienomis jisai ryte rijo vis
ką apie literatūrą. Atsimenu, 
kartą jam iš Fričės istorijos pa
rodžiau Goethę. Pirmą kartą 
pamatęs didįjį vokietį, jisai taip 
nustebo, kad valandėlę žodžio 
nepratarė. O paskui pasigėrė
damas atsiliepė: “Kaip Pūsta- 
pedskis!”. Jeigu nežinote — žy
dai Pūstapedskiai Vilkaviškyje 
prie katedros turėjo trijų aukš- • 
tų mūrus, ir vienas iš brolių 
tuose namuose pardavinėjo 
knygas, šviesus buvo tai žmo
gus. Vieną rudens dieną, kai 
tėtis turguje pardavė žąsis, aš, 
iš jo išsiprašęs magaryčių, pas 
tą Pūstapedskį nusipirkau Je
ronimo Ralio verstą “Odisėją” 
ir Cooperio “Paskutinį Mohika
ną”. Esu be galo dėkingas tė
čiui, kad jis man tada į ran
kas įdavė Homerą, 
kur
rasčiau gražesnę knygą už 
“Odisėją”. Pirkau ją pas Pus- 
tapedskį. Vėliau, kai jau įkirs-
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Nežinau,; 
ir šiandien aš pasaulyje 

gražesnę knygą už

iliteratu-

Petronėlė Orintaitė, Salomėja Nėris ir Petras Karuža

ra. Jisai buvo naujų vėjų už
griebtas, kalbėjo apie Kazį Bin
kį ir Balį Sruogą, o peikė Ado
mą Jakštą. Kazys Matjošaitis 
gimnazijos ateitininkų laikraš
tyje rodydavosi su savo poezi
ja. Ji buvo sklandi ir grakšti. 
Vėliau, jau iš gimnazijos išėjęs, 
jisai rašė ir beletristikos gaba
lėlių. įdėtų Kauno “Darbininke”, 
bene Dainonio slapyvardžiu. Jis 
tai ir buvo vienas iš žadančių 
mūsų gimnazijos literatų. Vė
liaus jisai susipainiojo su poli
tika, kuri jį sužlugdė. Jisai bai
gė savo dienas tragiškai. O bū-

davau. pas jį užsisakinėdavau 
vokiškų knygų iš Rečiam bib
liotekos.

Kazys Bradūnas, * U- 7 ,, -J 1 C v* l d Q a

LŲNARIS
Draugių metalų briaunomis 
Blyksi šviesa.
Nei rasos,
Nei žolės
Mėnulyje.

Tiesia ranką žmogus
Į tolimą, tamsią žemę... 
Dunksi širdis
Nuskendusio
Varpo
Dūžiais

Jeigu paprastas medis 
Pravirktų ašarom.
Kurių negalėtum vadinti rasa. 
Ką tu sakytum.
Jeigu paprastas medis skųstųs 
Atsiskyrimo skausmu.

*

Kūnas ir kraujas lengvėja, 
Kaip duona ir vynas 
Paskutinėje vakarienėje...

O, Geroji Dvasia.
Drugelio sparnais nešanti 
Dangų ir Žemę,
Grąžink mano kūnui ir kraujui 
Sunkų, tikrąjį svetį...

dė
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mieste. Bet 
garsas jau 
gimnazijos

mums isto-

. šviestų, ar darganos dergtų. 
Tik jaunatvės energija galėjo 
tokius kalnus versti: ir gerai 
mokytis, ir į gimnaziją iš kai
mo kasdien vaikščioti, ir paskui 
dar plačias apylinkes su savo 
žodžiu apsukti, ir pagaliau eiles 
rašyti. Petras Karuža jau ir 
anuomet savo eilėse buvo pa
krypęs į modernesnius vėjus.

Dar vienas toks vaikščioto- 
jas buvo Motiejus Lukšys, ku
ris dabar turėtų mokytojauti

esąs Aleksandras Tarasovas. 
Jisai gražiai atrodė, poetiškai 
šukavosi plaukus ir rašė skam
bius posmus. Jie buvo taisyk
lingi ir mielai atsidurdavo moks 
leivių laikraštyje. Bene iš penk
tos klasės jisai išėjo, — 
Olimpą jisai neįkopė, visai 
čiuvęs.

Antras panašus į tikrą
tą buvo Pijus Matukaitis. Jisai 
buvo žemesnėje klasėje, skendė
jo kažkokiame Putino simbo
lizme ir gebėjo dramatiškai dek-1 Lietuvoje. Jisai buvo iš netur 
lamuoti. Rašė ir patsai, — apie 
bokštus, gintaro pilis ir pana
šias viršūnes. Paskui jis iš gim
nazijos išstojo, pakriko ir pate
ko į bėdas, kurias esu trumpai 
kitur minėjęs. Iš jo mūzų taip 
nieko ir neišėjo...

Į literatūros kelią žengė ki
ti, ir kartais visai netikėti.

Štai Aleksandras Arminas. 
Su juo mes viename suole sėdė
jom — ir kad aš būčiau tada 
užuodęs, kad ilgainiui jisai bus 
kelių poezijos rinkinių autorius 
Venancijus Ališas. Žinantieji 
tada pasakojo, kad jisai būsiąs 
ano garsaus Petro Armino gi-

Svetimų knygų šiek tiek bu
vo ir pas kaimyną Stasį Gra- 
deckį. Jisai senais laikais buvo 
baigęs bene keturias klases, o 
vienas jo brolis buvo gydyto
jas Varšuvoje. Jisai pats dir
bo prie girių, o paskui nusipir
ko Mičiulio ūkį prie mūsų že
mės. Stasys Gradeckis labai mė
go skaityti ir pas save turėjo mjnajtįg Vėliau pats pragydo,

Vilkaviškio katedra
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knygų lenkų ir rusų kalbomis. 
Turėjo ir lenkišką enciklopedi
ją, kurioje jis man, dar mažam, 
rodė Adomą Mickevičių, Julių 
Slovackį, Henriką Senkevičių 
ir kitus. Jisai man pasakojo, 
kad į mūsų apylinkes, į Geišta- 
rų dvarą, medžioti atvažiuoda
vęs Vladislovas Reymontas, di
dysis “Kaimiečiai” autorius. Ma
tote, ir tokių vyrų mūsų kraš
te lankėsi.

Į Vilkaviškio gimnaziją iš 
namų galėjau eiti arba plentu, 
arba vieškeliu. Jeigu pasukda
vau vieškeliu, tai netrukus už 
stoties gretimais stovėjo du 
ūkiai — vienoje pusėje Steigia
mojo seimo atstovo Pijaus 
Kriščiūno, gi antroje — Stasio 
Švabo. Aš visą gyvenimą sva
jojau gyventi prie tokio upe
liuko, kokis tekėjo per Švabų 
rankas, — švarus, beveik per
šokamas, su mekšriuku 
tokia žuvimi skaidrioje 
je. Tačiau apie Švabų 
šneku ne dėl ano mielo 
ko, bet kad jų kieme 
kūdikis, tokia maža mergytė. 
C paskui ji ūgtelėjo, keliavo į 
tą pačią gimnaziją ir ėmė eiles 
rašyti. Tai mūsų Julija švabai- 
tė. Tačiau ji gimnazijoje mokė
si iau ne mano dienomis.

Kai buvau ketvirtoje ar penk
toje klasėje, žymiausias poetas paskaitomis po pavasarininkų 
iš gimnazistų tarpo mums atro-į ir kitų susirinkimus, — saulė

i 
t

ar ki- 
srovė- 
namus 
upeliu- 
bėgiojo

tingų namų, rodos, iš Pocviečio 
dvaro kumečių, — iš tų pat 
apylinkių, kur gimė literatūros 
istorikas Vladas Dubas ir mū-

svečiose žemėse susiradęs nuo
savą poezijos kelią.

Netikėta buvo ir Petronėlė 
Orintaitė, iš vyresnės klasės. 
Ji andai liepsnojo socialinėmis 
problemomis. Visuomenininkų 
tarpe žvaigždės buvo Stasys 
Kudirka, dabar gydytojas Lie
tuvoje, Kazys Povilaitis ir dar 
kiti auksaburniai. Mes gi turė
jome gimnazijoje literatų bū
relį. Dar ir šiandien atsimenu, 
kaip atėjusi į vieną mūsų susi
rinkimą, barė mus Petronėlė 
Orintaitė. Oi barė ji mus ir mo
kė; Esą, jūs dūdelėmis švilpti 
įsigalvojote, kai aplink tiek 
problemų... Mes, literatai, jai 
taip pigiai nepasidavėme. Bet 
nūn man svarbu ne tai. Norė
jau tik iškelti, kaip visuomeni- 
hinkė Petronėlė Orintaitė vėliau 
įsibrido į literatūros barus, ra
šydama knygas. Jose atsiliepė 
ir ankstesnis jos socialinis jaus
mas, nes vis lietė opesnes prob
lemas.

Vidurkį tarp socialinių veikė
jų ir literatų gražiai išlaikė ma
no bičiulis Petras Karuža. Jo 
poezija mums ir dabar pasie
kiama, bent antologijose. Būda
mas gimnazijoje, jisai žymėjos 
kaip geras kalbėtojas, kuriam 
žodžiai plaukte plaukė. Nenuo
stabu, kad jis vaikščiodavo su

sų šaunusis dainininkas Stasys 
Baias. Mokslo metais Motiejus 
Lukšys gyveno Vilkaviškyje. 
Bet vienu tarpu jisai į gimnazi
ją vaikščiojo iš namų, — apie 
dešimt kilometrų į vieną ir į 
kitą pusę. Motiejus Lukšys vė
liau, jau būdamas mokytoju, 
parašė keletą knygų vaikams.

Literatūra domėjosi ir Ma
tas Jurkynas, nors paskui jisai 
ar s. dėjo kalbai, kaip ir Juozas 
Sensus iš mano apylinkių.

Anomis dienomis iš anų vietų 
jau buvo du triukšmingi poetai 
— Salys Šemerys ir Juozas Tys- 
aava. Pirmasis atvažiuodavo 
a«.ostogų, ir teko jį matyti, 

, auKš«.ą, tamsaus veido ir kaž
kaip ramų, — visai ne tokį 
tienksmingą, kaip iš jo lyrikas 
'.utum galėjęs laukti. O Juožo 
rysiiavos man taip ir neteko 
įsvystį Vilkaviškio 
jo “Žaltvykslių” 
skleidėsi ir tarp 
mūrų.

] Toje gimnazijoje
riją ir religiją gražiai aiškino 
oabartinis prelatas J. Gutaus- 
aas, šiandien gyvenąs Škotijoje. 
Palindęs po slapyvardžiu, savo 
poezijos jis spausdino “Židiny
je ’, o ir pokario laikais plunks
nos nepaleido. Taigi, ir jį reikia 
pnskaityti prie tų netikėtųjų.

Nūn būtų metas, kad kas 
nors, išvestas iš kantrybės, pa
siteirautų: “Pasakoji ir pasako
ji, o vis neprieini prie stambio
sios paukštės — Salomėjos Nė
ries'”

Gimnazijoje su ja nebuvom 
pažįstami, nors toje pačioje 
Klasėje kurį laiką mokiausi su 
jos sesute ir su broliu. Pati Sa
lomėja buvo aukštesnėje klasė
je. Žinojau, kad ji rašo, ir jos 
eilių skaitydavau ateitininkų ša
pu ografuotame leidinyje. Pirmą 
įvertinimą apie jos lyriką man 
davė Kazys Matjošaitis: “Ji ra
šo gerai”. Iš gimnazijos laikų 
apie ją man labiausiai niūkso 
tokis vaizdas: stovi ji viena sau 
Koridoriuje, nuošali, savo pa
saulyje užsidariusi, paslaptinga. 
Tokis tylus ir nuošalus jos pą- 
veikslas ligi šiol mane lydi, nors 
paskui, Kaune, teko su ja šne
kėti ir apie poeziją pabyloti. Ji 
ir paskui būdavo užsidariusi, 
o jei ką sakydavo, tai trumpai, 
lyg varžydamosi, lyg nenoro
mis atverdama, kas buvo šir
dyje susitvenkę. Šypsodavosi 
irgi paslaptingai ir droviai, lyg 
jai tai nederėtų, ar lyg varžy
tųsi. Jos karalystė buvo drąsi 
svajonė ir daina...

Buvo ir kitų... Žemesnėje kla
sėje šmėstelėjo Izabelė Blauz- 
džiūnaitė, greitai išėjusi į Ma
rijampolės gimnaziją, 
ją lyrika ir novelė, kol 
jo dainavimo menas, 
ją į operos žvaigždes.

Atėjo diena, kai mes
kėme iš Vilkaviškio gimnazi
jos. Tačiau pasiekdavo gandas 
apie naujus balsus ir naujas 
dainas tarp tų sienų, su kurio
mis jau buvome atsisveikinę. Iš 
tekių naujų giesmininkų vieni• ■ 4 
minėjo Kazį Bradūną iš gar
saus Alvito, antri — Gražulį, 
Čėsną, Miliūną, Augustinavi- 
čių - Auginą ir kitus. Dar vė
liau Albinas Baranauskas pa
ėmė mūsų grožinės prozos vė
liavą, o šiemet Lietuvoje miręs 
K. Kubilinskas

(Nukelta

išsiblaš-

Traukė 
apkerė- 
išvedęs

įsmeigė ir vai-
1 4 psl.)

J

1

Julija Svabaite

Albmas Baranauskas

Vilkaviškio miestas žiemos pavakarėje
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LAIKE IR GYVENIME

Chardin susidomėjimo ženkle

Ryšįum su Vatikano įspėjimu 
Gandillac’ui, kuris pažinojo 
Chardin asmeniškai, Gandillac 
š. m. liepos 7 d. Le Figaro Li- 
teraire pateikia keletą savo 
minčių apie jį. Anot Gandillac, 
Chardin užima dabar panašią 
vietą, kaip savo laiku Bergson. 
Tačiau Bergson buvo apšauktas 
mokslo priešu, jausmo ir intu
icijos teoretiku, kai tuo tarpu 
Chardin turi visą mokslininko 
prestižą savo pusėje. Bet abu-1 tinę teologija, jis liko teologu 
dn jie norėjo tokios filosofijos, 
kuri būtų taip tiksli, kaip griež
tieji mokslai, ir abiems evoliu
cijos idėja buvo pagrindinė.

-Gandillac prisimena, kaip vie
nas tikintysis susirūpino, 
Chardin neužakcentuoja nei Ie
vos, nei Adomo, nei rojaus, ku
riuos viduramžiai taip tampriai 
surišo su gimtosios nuodėmės 
dogma. Chardin šitai mažiau 
rūpėjo. Jam buvo įdomesnis 
klausimas, kaip žemiška būty
bė galėjo išsivystyti taip, kad 
ji skirta nežemiškam likimui, i 

Po Chardin mirties pasipylė 
spaudos banga, kuri suvulgari- 
zavo jo subtilias ir miglotesne "et atomine bomba, kadangi ji 
kalba išreikštas mintis. Didžiau- buvo įmanoma tiktai kolekty-

šią klaidą padarė tie, kurie su
prato jo

i mą”
“fenomeno aprašy- 

kaip metafiziką. Chardin 
■ stebi faktą, nors jo stebėjimas 
peržengia empirizmo ribas in
tuicija. Taip pvz. Chardin pa
ėmė savo laikų mokslinę teori
ją, kad medžiaga vystosi į di
desnį sudėtingumą ir teigė, jog 
ji vystosi tuo pačiu į sąmonin
gumą. ir nors Chardin buvo nu
sivylęs išmokta pseudo . tomis- 
I.....................
gryniausia prasme — tokiu, ku
ris kalba apie Dievą.

• Chardin yra pasisėmęs daug 
minčių iš Šv. Rašto, ypač iš šv. 
Povilo, mąstydamas apie žmo- 
gaus kūrybą, mistinio Kristaus 
Kūno misteriją, ir pasaulio pa
baigos viziją.

Pasauly jis matė vis didėjan
čią socializaciją, didesnę širdžių 
ir protų vienybę ir tuo pačiu 
visų evoliucinių procesų artėji
mą prie vis aukštesnės koncent
racijos ir sudvasėjimo Tos idė
jos pagautas, jis buvo toks di
delis optimistas, kad džiaugėsi

Georgės Braųue Natiurmortas

G. Braąue, prancūzų tapytojas, vienas iš žymiųjų moderniojo meno šulų, savo kūbistinės tapybos 
, . kryptimi giliai paveikęs visą Europos meną.

I

,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------

verbai sudėtingame bendrame _ VlIkaviŠklO
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GERIAUSIA DOVANA
ESANTIEMS

JŪSŲ GIMINĖMS 
USSR!

Chardin buvo maldos ir me
ditacijos žmogus, pasinėręs į 
mistiką ir vizijas. Filosofai mė
gina dabar iš jo palikimo pada
ryti sistemą, kuri, atrodo, jau 
pradeda jaudinti pasaulį. Gan- kų 

dillac primena, kad ir tomizmas 
savo laiku šitai padarė. Ir Va
tikano įspėjimas yra tik pata
riantis ir švelniai įspėjantis, bet 
netrukdąs išstudijuoti įdomius 
ir vaisingus Chardin veikalus.. 
Gndillac jaučia, kad iš Chardin 
trykšta pranašo dvasia ir kad 
jis yra, gal būt, naujojo tipo 

i šventasis. ši.
II

f Atkelta Iš 3 psl.) 
literatūros gairę. Taip 

k a viskio literatų tradicija pasi- 
. liko gyva ir įdomi.

Vil-

NEŠIOJAMA RAŠOMA
MAŠINĖLE

rusišku alfabetu, pristatoma be muito.
. 4 •

Ul%. 20%, 30% pigiau tnokrtMie^ 

už apdraudę nuo ugnies ir autr> V 
■lObilio pa» *

KRANK Z a P O L I M ‘ 
‘VIIKfe WeM »r.th street

’hi.-ago 42. Illinois Į
4-8*34

įskaitant nešiojimui dėžę, supakavimą, persiun
timą, draudimą ir visus muitus.

Naujausias modelis. Išsiunčiama visai nauia
- ^tiesiog iš fabriko. Pristatoma tuojau pat. Tik 

prisiųskite mokestį ir teisingą adresą:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
716 Walnut St., Philadelphia 6, Pa.

arba bet kuriam mūšy skyrui

Kiekvienas mokslininkas žino,; 
kad mokslas turi savo ribas, ku
rios žmogaus pažinimui yra ne
peržengiamos. Tik tikėjimas į 
aukštesnę Esybę, kurios mes tu-1 
rime klausyti, duoda mums drą
sos gilintis į gyvenimo paslaptis.

G. Marconi

Niekas nežino, kas yra mirtis; 
o gal ji yra didžiausia žmogaus 
geradarybė. Tačiau mirties bijosi 
visi, lyg jie žinotų, kad tai yra 
didžiausia blogybė. —Platone

I

poezijos atstovų Edward EstHn 
Cummings. Mirė 67 metų am
žiaus, palaidotas Forest Hill ka
pinėse Bostone. Ryškiausias jo 
palikimas yra visa eilė poezi
jos rinkinių, parašytų dažnai 
kraštutiniai moderniu braižu. 
Cummingas taipgi rašė proza, 
būdamas ir neblogu dailininku.

I *
I

SOPHIE BARČUS-RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk. 
tadienio 10 .iĮti 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir ■ekniadieniais nuo 
9:30 vai. vyto. Vakaruškos 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS Iš 
1490 kiL«AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplcwoo<l Avė.,

Chicago 29, 111.

8:30 iki 
pirmad.

WOPA

Kai dabar miniu žmones, ku- 
• riuos andai regėjau iš savo ma
žos kertės, vieni iš jų atsišau
kia jau iš anapus horizontų, ki
ti vėl rymo nutilę ir nepraby
la, nors tebėra mūsų 'tarpe, o 
kiti bruzda ir triūsia mūsų kul
tūros baruose. Ir šią atsimini
mų valandą jaučiu, lyg mane 
būtų aplankiusi tyli ir gera mi
nia, — visų tų mūsų kampo 
žmonių, kuriuos viliojo kūry
bos kibirkštis.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

■ ' p s
• Vėl wostolis amerikiečių 

literatūraL Praėjusiame Darbo 
Dienos savaitgalyje, neatlaikęs 
širdies atakas, mirė vienas ryš
kiųjų moderniosios amerikiečių
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Liquor Store
5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-3202

SEPTEMBER — RUGSĖJO 6, 7, 8 D. D.

I
BARON VON KLUEG IMPORTED

GERMAN BRANDY Ftfth $3.89

$3.79
LIEBFRAUMILCH, SCHWARZE KATZ, MOSEL-

BLUEMCHEN 1959 VINTAGE GERMAN
MINĖS

LEMON ICE LIQUEUR, 70 Proof

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P.

RICCADONNA Imported VERMOUTH
Dry or 8wM 30 oz. Bottle

0

- 1^th $4.89

I

M O V l N G
4 NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustai perkraustyma* 

• WA 5-9209 Chicago, III-

■ _______ ■ t____ .

Vestuvių nuotraukos ir 
M ESTOS RTŠIES FOTOGRAFIJOS 
MTSŲ SPECIALYBfc.

PRECIN PHOTO STIIDIO
40ft8 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Tncorporated)
EDVARDAS UTIS, *av.

*• r«**»

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J Rudis 

Tel. CLiffside 4-1050

ANGLU KALBOS PAMOKOS
iK. GINEITIS

3255 S. Union Avė., Chicago 16 
Tel. VIctory 2-0105

Vertimai — Pilietybė — laiškai
1 dol. 25 et. vai. — privačios

M O V I N G
Apdraustas perkraustyinan « 

įvairių atstumų

A VILIMAS
3415 S. IJtuanlca Avė 

Tel FRontter 6-1892

3321 S. Halsted St - CLiFFSCE4-5665

|

y±91
CRAVV’FORD’S IMPORTED SCOTCH

WHISKEY Fifth $3.98 m

CANADA HOUSE CANAJMAN 
WHISKEYT(ir

•h.

$3.59 
IERRE CARTIER IMP. FRENCH WINES 
BARSAC or GRAVES (Cloae out) Fifth 

^PFEIFFER PREMIUM OR NECTAR BEER
Case of 24—12 oz. Cans. Case $2-79

HAMM’S, PABST, OLD STYLE, BUDWEISER,
MILLER. SCHUTZ, Case of 24-12 oz. cans $3-89

98c

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG)
Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 

į bet kurią SSSR dalį.
Siauriniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:

NEW YORK 3. N. Y : 
NEW YORK 11, N. Y. 
BROOKLYN 11, N. Y. 
BUFFALO 6, N. Y. 
BROOKLYN 7, N. Y. 
Woodhaven 21, N. Y. 
PASSAIC, New Jersey 
PATERSON 1, N. J. 
♦VINELAND, N. J. 
LAKEVVOOD. N. J. 
NEWARK 3. N. J.

IRVINGTON 11, N. J. 
HARTFORD, Conn. 
NEW HAVEN. Conn. 
PHILADELPHIA 23. Pa. 
PITTSBURGH 3, Pa. 
CLEVELAND 13. Ohio

Youngstown, Ohio 
VVORCESTER. Mass 
J3RAND RAPIDS, Mich. 
DETROTT, Michigan 
HAMTRAMCK. Mich 
CHICAGO 22. ILL 
CHICAGO 8, ILL. 
Los Angeles 22, Cal. 
SAN FRANCISCO, Cal. 
VVATEKBURY, Conn 
ATHOL, Mass 

BOSTON 18, Mass- 
Vmelanu skyrius atidarytas penktad.. šeštad. ir sekmadieniais

W. Landis Av. (Greek Orthodox CL Blg.)

39 Second Avenue Tel. CH 3-2583
135 W. 14th St. Tel. AL 4-5456

370 Union Avenue Tel. EV 4-4952
332 Fillmore Avė. TeL TL 6-2674
600 Sutter Avė. Tel. DI 5-8808
84—17 Jamaica Avė. Tel. IT 3-1477
176 Market St. TeL GR 2-6387
99 Main Street Tel. MU 4-4619

271 Shawmut Avė. Tel.

126 4th Street Tel. FO 3-8569
128 Springfield Avė. TeL BI 3-1797
762 Springfield Avė. Tel. ES 2-4685
132 Franklin Avė. Tel. CH 6-4724
509 Congress Aev. Tel. LO 2-1446
525 W. Girard Avė. TeL PO 5-5892
1015 East Carson St Tel. HU 1-275C

904 Literary Road Tel. TO 1-1068
21 Fifth Avė. Tel. offo-s ra

174 Millbury St. Tel. SW 8-2868
606 Bridge St. N.W. Tel. GL 8-2256

7300 Michigan Avė.. - TeL VI 1-5355
11333 Jos. Campau Tel. TO 7-1575
2222 W. Chicago Avė. Tel. BR 8-6966
3212 S. Halsted St. Tel. WA 5-2737
960 S. Atlantic Blvd. Tel. AN 1-2994
2076 Sutter Stree Tel. FI 6-1571
6 John Street Tel. PL 6-6766
61 Mt. Pleasant St., Tel. CH 9-6245

LI 2-1767

I
I

ANT BONUS 
SĄSKAITŲ

INSURED

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE
Stanley Balzekas, Sr. ir Stanley Balzekas, Jr.

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND 
SAVINGS

4840 Archer Avė. • Chicago 32

GERAS BIZNIS PAS 
BALZEKA

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino, 
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir įsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa
tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, importai, 

Plymouth, Valiant Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

1962
VALIANT $1695

New 1962
CHRYSLER $2964

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 7-7747

* a L A N D O S: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad uždaryta risą diena 
Ketvirtad nuo 9 iki ° popiet 
Penktad nuo 9 iki 8 popiet 

nnn O r

1962
PLYMOUTH $1795

1962
IMPERIAL $4195

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Avenue. Telef. VI 7-1515

illHlllllllllllllltlIlIlIlIlI'ltllHh.

VARGAS SU ELEKTRA?
— Perdega kamščiai-“fuses"? 

Skambinkite bet kuriuo laiku — 
LAKE TOWN KLECTRIC CO.

5656 S. Kenneth Avė. RE 5-2040
.•HlltIH'MilIlIlIlIlIlIlIilIlIilIilIlIlI-.
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TELEVIZIJAS
paprašiau ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Vi patarnav vietoje 11.00. 
ui dirbtuves darba- -310.00 ir da
lys. Pigios paveiksimas lempos

J. MIGLINAS
«M9 W. «9tb H*. II a. PK S-1M1

•llll llllllllimillllllllllllllllilIHIlIlIlIlIlH*

Chicagos Savings Bendrovės naujai 
padidinta ištaiga ra dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas. skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite 
Amerikos 
Marųuette

Current

ir skolinkite pinigui* 
Lietuvių Sostinėje — 
Parko apylinkės centre

Dividend up to 4%%

Platinkite “Draugą”.

CHICAGO SAVINGS &, LOAN ASSOC1ATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue
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Tarptautinės
literatūros

premijos
Vis dažniau pasigirsta balsų, 

jog Nobelio premija esanti pa
senusi. Nobelio premiją už lite
ratūrą normaliai gauna tarp
tautiniai išgarsėjęs rašytojas, 
kuris, galima sakyti, jau yra 
baigęs savo literatūrinę karje
rą. Ji pagerbia .iškiliai pasi
reiškusią praeitį, nieko reikš
mingesnio nežadėdama ateičiai. 
Tačiau daugelio rašytojų aukš
čiausias kūrybingumas, pasireiš- 
kiąs gyvenimo vidurkelyje, kai 
jis dar lemiamai įtaigoja jau
nesniuosius rašytojus, ligi šiol 
retai susilaukdavo tarptautinio 
pripažinimo.

Dabar gi, prieš dvejus metus 
įsteigtoji “Tarptautinė leidėjų 
premija” kasmet skiriama For- 
mentore, Balearų salose. Ją 
skiria rašytojai ir kritikai lei
dėjų vardu. Taigi leidėjai įstei
gė Formentoro premiją, kuri 
tačiau nenešioja net jų vardo.

Formentoro premija duodama 
už rankraštį. Ji laikoma atradi
mo premija. Kasmet trylika lei
dėjų išleidžia praeitais metais 
laimėjusio autoriaus knygą. 
Tuo būdu jie užtikrina jaunam 
autoriui sensacinį debiutą. Prie
do jis gauna 10,000 dolerių 
avansą, o vėliau honorarą už 
leidimą išversti veikalą į tryli
ka kalbų ir nuošimčius nuo par
duotų knygos egzempliorių. Pir
maisiais metais ją laimėjo ispa
nas Juan Garcia Hortelano už 
romaną “Vasaros audra”, o 
šiais — italė Dacia Maraini už 
romaną “Atostogos”.

Premijos paskyrimas panelei 
Maraini tapo dideliu tarptauti
niu skandalu, kurį sukėlė pati 
italų delegacija. Dalykas toks, 
kad panelė Maraini, jauna, gra
ži moteris, bet, deja, menka ra
šytoja. Tačiau ji turėjo labai 
stiprų užtarėją — pagarsėjusį 
italų rašytoją A. Morą via, nau
dojusį visą savo įtaką, kad For
mentoro premija būtų paskir
ta jo globotinei. Ligi šiol A. 
Moravia, remiamas kairiojo 
sparno rašytojų, praktiškai bu
vo šių dienų italų literatūros Į 
diktatorius. Posėdžio metu du 
žymūs italų rašytojai (Giuseppe 
Berto ir Giancirlo Vigorelli) pa
reiškė, kad “labai nedora taip 
švelniai, gražiai ir žadančiai ra
šytojai, kaip panelė Maraini, 
duoti tokią svarbią premiją. 
Jeigu jos rankraštis būsiąs iš
verstas į kitas kalbas, mes ita
lai turėsime rankomis užsideng
ti veidus”. Kitas kritikas, italų 
profesorius vienam Amerikos 
universitete, pareiškė, kad Mo
ravijai turėtų būti taipgi gėda 
remti tokią menką rašytoją. Įsi
žeidęs Moravia savo nemanda
gia kalba, kumščių daužymu į 
stalą ir savo draugų užgaulioji
mais labai pakenkė sau pačiam. 
Laukiama, kad visa tai galuti
nai susmukdys ligi šiol turėtą 
jo diktatūrišką galią italų li
teratūroje. Šio skandalo išdava 
— italų leidėjas Einaudi jau ne- 
bespausdins panelės Maraini ro
mano.

Kaip iš šio epizodo matyti, 
Formentoro premijos teisėjai 
(rašytojai ir kritikai) suklydo. 
Žinoma, negalima laukti, kad 
kasmet atsirastų nežinomi ge
nijai. Tačiau prie jų suradimo 
ši premija, tikimasi, daug kuo 
prisidės. Jos sudarytojai laiko 
ją rašytojo tikrojo pripažinimo 
premija. Tuo būdu po Nobelio 
premijos Formentoro yra ant-

Žirgo galvaGeorgės Braque

Žmones girti Dievu

Nauja pažiūra į žmogų ir jo 
praeitį

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 8 d. 5

Krikščionybė jau buvo gimu
si prieš tris šimtmečius, kai 
Egipte, Palestinoje ir Sirijoje 
pasirodė tie žmonės, “girti pa
slaptimi ir Dievu”, kurie nuėjo 
į dykumą nusikratyti savo žmo
giškos būklės ir žemiško gyve
nimo, paskęstant dieviškoje 
kontempliacijoje.

Kai pasaulis eina j savęs su- 
sižlugdymą, kiekvienas lai sku
ba save susinaikinti, nusikraty
ti savo kūniško apvalkalo ir 
žengti į dvasinę palaimą. Tai1 
kelias, vedąs į dykumą per ba-1 
dą, troškulį, tamsą ir kūno bei' 
širdies gundymus. Tačiau mir-į 
ti pasauliui reiškia leistis į dva
sinį nuotykį, kuriame negalima 
nenubaustam džiaugtis akinan
čia šviesa.. Tų “tremties atle
tų” žavūs tekstai mum ryškiai 
parodo bandymus, kur kalama 

jas, kiekviena su vienu balsu, žymiausiais atstovais. Prancūzų užakcentuota anglų rašytojas “toji širdies ir minčių tyla”, Į 
nepaisant, kiek joje narių. Pa- literatūroje pabrėžiamas Alain Samuel Beckett, argentiniečių kurios dėka žmonės tampa pa-

I

roji svarbiausioji tarptautinė li- galutinį, norint sumažinti kan- vokiečių — Uwe Johnson, šve- 
teratūros premija. . didatų skaičių. dų — Sara Lidman, indų — V.

Labai savotiškai sudaryta jos! 1 _ _
jury komisija. Trylika leidėjų, mu, ką trylikos šalių specialis- 
susiskirstę į septynias delegaci- tai laiko šių dienų literatūros premiją skiriant, buvo taipgi

Skaitytojams gali būti įdo- ' Naipaul.
Šių metų tarptautinę leidėjų

nepaisant, kiek joje narių. Pa- literatūroje pabrėžiamas Alain Samuel 
vyzdžiui, vokiečių delegaciją su- Robbe Grillet, Claude Simon, j Jorge Luis Borges ir vokiečių 

amerikiečių — Katherine Anne Uwe Johnson.
Porter, John Updike, ispanų — 
Camilo Jose Cela, Ana Maria 
Matute, pietų amerikiečių — 
Alejo Carpentier, brazilų — Gui- 
maraes Rosa, italų — Giorgio 

Pier Paolo Pasolini,

daro trys nariai, prancūzų pen
ki, o italų dešimt. Daugumą de
legacijų sudaro 
tarpu kai italų - 
rašytojai.

kritikai, tuo 
jų žymiausi

Premijos statutas reikalauja 
preliminarinio balsavimo prieš Bassani,

P. G.

Jeigu nesate padaryti, taip sa
kant, iš tos pačios medžiagos, 
kaip jūsų nedegamos spintos, pa-Į 
kilkite, pagaliau, augščiau — lai-! 
mėti tą nepalyginamą turtą, ku
riuo yra meilė. — G. Papini

kios
tiek
tiek vėlesnėm generacijom, ku- i £>įeu” paris> i%i

buvo tos patirties išdavos kas Jacųues Lacarriere 
tiems, kurie ją pergyveno, veikale “Les

savo
Hommes ivres de

I

našūs į angelus.
Kodėl tame IV šimtmečio 

Egipte atsirado daug norinčių 
pasitraukti iš žmonių bendruo
menės ir dykumoje vykdyti pir
muosius tikrai dieviško gyve
nimo žygius? Kas buvo tie 
žmonės ir kaip jie gyveno? Ko-

nepaliauja apie tai svajo- i 
jusios? Tokios yra temos, ku
rias nagrinėja prancūzų istori-

rios

Folio* In 
St Francis Frotsteps

CARE FOR THE 
SICK AND THE POOR!

Tb. Stsfan of tfu Thifd Ordor of Sf. 
Fr.neii, Poorio, lllinois. invit. g«n«r- 
oul young womon to loin them in 
this aold of lovn and labor for Cbrisf. 
Tba communitr's bospitals aro lo- 
catad in lllinois. lova, and Michigan; 
schools i. lllinois. Writa today for 
informatioa.

Mistreu ©f Novicos 
Mouaf Alvorao Kovifiat* 
1327 W. Hocdiag Av 

Pooria S. Illiaoii

Auto Išlepimas

et.
RUGPIUČIO IR RUGSĖJO MPN.
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite šj skelbimą.

VVESTERN AUTO SALES
& SERVICE

4318 S. VVestern Avė., LA 3-1790 
— D — Sav. Steponas ščerba

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St, FR 6-1998 

TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

Už 4 
dar

5%
A

REGULAR 65

padaro juos 
Gražiai pasiūti 

su vilnoniu

Apžiūrrkit šiuos paltus dabar — jsigykit vertingiausią 
paltą Chicagoje už $48, perkant kreditan ar mokant 

pagal mėnesini planą be ekstra išlaidų.

Garsūs 3 sezonų paltai, pas Morris B. Sachs 

specialiomis kainomis, kurios 
didžiausia vertybe Chicagoje. 
iš grynos vilnonės medžiagos, 

išimamu pamušalu su rankovėmis, ar jas išimant, 
pagal temperatūrą. Įvairių naujausių rudens 

spalvų ir raštų, čia parodyto stiliaus ir kitų.
<

Didelis dydžių pasirinkimas: reguliarūs, 
trumpi, ilgi ir ekstra ilgi.

r /-y jFt' \.

Atidarą pirmad. ir ketvirt vakare — dcwntown — Statė ir Monroe ir pietuose — 6638 S. Halsted

——r-’------...

CR0MWELL 
ZIP-LINER COATS

T E R R A
PorcHanan. krirtalan, stalo sidab
ras. brangenybte, etc.
3237 W. «.1r<l St.. Chicago 2», Rl.

TeL 434-4*40
aaeoBHaaaaaaaaaaBBaE

eurrent dividend on investment hnnna
DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
metų investmento bonus mokame 4J4% dividendų kas pusmeti ir 
išmokėsime po J4% už kiekvienus metus, 4 metamo praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVI!] PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Victory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

0

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Westem, PRospect 8-5875

Vedijaa 1. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 8 v. v- 
Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Ava. krautuvė

Split by PDF Splitter
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■Redaguoja J. Plačas, 7045 S. Claremont Avė., Chicago 36. III.
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LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMERIKOS LIETUVIU MOKYTOĮU S-GOS SKYRIUS

rankomis. Kaimynės veidas iš- žiuoja. Dievas Mieliausias teži- žai pažįstamais, kad man bau- 
balęs, ir akys neramios.

— Lyg ir sumenkusi esate, su kuo...
Ar negaluojate? — Ar nepasisako?

— O, ne! Sveika, ačiū Dievui,' — Pasisako. Bet tiek daug
bet... Bet viduje graužiuosi ir tų išėjimų, iki vėlumos, su ma- 
graužiuosi...

— Ko gi jums graužtis? Vy
ras gerai uždirba, turite gra
žuolę dukterį.

— Tai tiesa. Bet dėl tos gra
žios dukters ir graužiuosi.

— Kas gi? Gal išteka?
— Ne. Bet nė namie nebūna.

Eina ir eina, važiuoja ir va-

no, kur ji būva, ką ji veikia, gu ir tiek.

— Ar negalite sudraust, kad 
neitų taip dažnai?

(Nukelta į 7 psl.)
■■

UNIVERSAL SHOE STORE
(Liet, batų krautuvė) YA 7-0525 

(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo y vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

-------------------------------- _J>

Štai ir mokslo metų pradžia. 
Ir tėvai, ir mokiniai rūpestin
gai ruošiasi.

Mums lietuviams rūpi' litu
anistinis švietimas. Neaiškin
siu kodėl, nes kiekvienas lietu
vis jau žino. Daugiau kalbame 
ir rašome apie lituanistikos mo
kyklas, tačiau rečiau prisime
name apie vaikų mokymą na
muose. Nemažas lietuvių pro
centas gyvena toliau nuo lie
tuviškų mokyklų. Ne visi gali 
bet kur įsteigti tokias mokyk
las: ar tai dėl patalpų trūku
mo, ar mokytojo nėra. Ne vi
si gali savo vaikus nuvežti į 
toli esančias lietuviškas mo
kyklas: ar dėl neturėjimo su
sisiekimo priemonių, ar darbo 
sąlygų. Tokie tėvai turi įsipa
reigoti mokyti savo vaikus na
muose.

6V2% MINIMUMAS GAUNAMAS 
už Bažnytinių paskolų lakštus, I 

apdraustus rezervu 
Nominaline vertė: $100, $250, $500, 

$1000 
Rašykit. Dept. N H 

INSTITUTIONAL INVESTMENT CO.
OF AMERICA

617 Texas St. Fort Worth ED 6-8972

JANINA ir KAZYS BALTRAMONAI | 

atidarė naują restoraną

Švietimo Taryba yra išleidu
si mokykloms programas, ku
riomis galėtų pasinaudoti ir tė
vai. Turime ir vadovėlius. Tie
sa, ne visi pritaikyti naujosioms 
programoms, tačiau kol bus pa
ruošti nauji vadovėliai, galima 
naudotis ir turimaisiais. Delsti 
nevertėtų, nes kiekvieni metai 
neša didelius nuostolius lietu
vybei. Geriausiai pradėti nuo 
mažųjų. Anot lietuvių patarlės: 
“Lenk medį, kol jaunas”. Kur 
kas begyventų, šiandien jau tu
ri galimybių savo vaikus išmo
kyti lietuviškai. Kad ir po pus
valandį kasdien paskirdamas 
lietuviškiems reikalams, po ke
lių metų daug laimėsi.

Nurodysiu antrą būdą moky
mosi namuose. Susitarti su ar
timiausia lituanistikos mokyk
la, kad nors kartą per mėnesį 
atsiųstų pamokų planą. Tėvai

prižiūri, kad planas būtų įvyk
dytas. Mokytojas ištaiso raši
nius, grąžina mokiniui perrašy
ti. Metuose keletą kartų tėvai 
galėtų nuvežti vaiką į mokyk
lą patikrinimui. Metų gale mo
kinys gautų ir skyriaus baigi
mo pažymėjimą.

Trečias būdas, tai už 'akių 
dėstymas. Šis dėstymo būdas 
surištas su nemažom išlaidom. 
Reikia didesnio skaičiaus mo
kinių, kad būtų įmanomas. Lė
šų trūkumas šiandien stabdo 
visą kultūrinį gyvenimą.

Informacijai galima kreiptis 
į ALB apylinkes, apygardas,
lietuvišką spaudą. Pagaliau į 
Centrinę Švietimo Tarybą. Atsi
radus daugiau norinčių gauti 
informacijų, Taryba išspaus
dins reikalingas instrukcijas ir 
pasiųs pageidaujantiems.

Visų pareiga yra tokiems pa
dėti, kad lietuviško kraujo vai
kas nenutoltų nuo savo tautos 
kamieno. Dėkime visas pastan
gas, kad nė vienas jaunuolis-ė 
neliktų abejingas lietuviškiems 
reikalams. Mokykime mokyklo
se, o ten negalint, nors namuose. 
Mokytojais gali būti kiekvie
nas tėvas ar motina, vyresnis 
brolis ar sesuo, giminaitis, se
nelis, senelė, invalidas ar pensi
ninkas ir t. t. Mokyklos patal
pos : gyvenamo namo kamba
rys, stalas ir kėdės. Reikalui 
esant, gali jungtis ir kelios šei
mos. Taip lengvai gali būti iš
sprendžiamas tas klausimas ir 
įkuriamas lietuviškas židinys. 
Prisiminkim senovės “darakto
rius”-. Tų pasišventusių vyrų 
dėka susilaukėm daug šviesių 
asmenybių tamsiose mūsų tau
tos dienose. Ne vienas iš jų bu-

J

BASTŪNE

7oŠYUUS*FOTD |
2433 W. 69th St, Tel. PR 6-2113

Gamina ir per
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet, sū 
riai, saldainiai, 
medus, delikat., i 
grocery prekės.

RŪTA
PR 8-3493
valgius, pri-

MARŲUETTE PARKE
6812 So. Western,

Čia gausite lietuviškus 
taikytus jūsų skoniui!

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI!
Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, o sekmadie

niais nuo 11 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
—------------------------ -- ------------------------------------------

ALĖ RŪTA, Los Angeles, Calif.

Mes buvome kaimynais. Jų 
papurusios, jaunos pušelės ža- 

, liavo ir mums gyvąja tvora. 
Kietoje rudenio pievoj, rasa ir 
skujomis apkritę, tarp pušelių 
augo grybai; jie dažniausiai 
supūdavo, nors mums ausys 
linktų, juos keptus iš tarp bul
vių ir spirgučių kabinant. Mes 
tų grybų neliesdavom, nes tai

vo mūsų tautos laisvės prana
šas ir lietuviškos sąmonės ža
dintojas.

Ar šiandien ne panašiose są
lygose gyvena mūsų tautiečiai 
Lietuvoje ? Gyvendami laisvėje 
ir turėdami kuo geriausias są
lygas, privalome vykdyti mū-1 
sų tautos testamentą. Kiekvie
nas kankinys mirdamas sudėjo 
savo viltis į mus. Nejaugi mes 
juos apvilsime?

J. Plačas

KVALIFIKUOTOS 
RANKOS ir AKYS

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Turtas $82,000,000.00 Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

kiekvieno 
16 ’ dieną, 

dividendus
nuo pirmos 

mėnesio dienos

Pinigai padėti 
prieš 
mėn. 
neš

ketvirtad. nuo 9 vai.Naujos darbo valandos: Pirmad. ir
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d. 

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr, 
President

STANDARD
I "E DERA E

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Vlrainia 7-1 141

AVINUS

ir karalai- 
prastypsė- 
kulniukais, 
pamodama

visi vaistai yra pagaminami 
i gaminimo laboratorijose.

I

Ne i
vaistų
Daugelį receptų mes turime išpil
dyti tik iš užrašų. Tokiu atveju 
tik tikslus pasvėrimas ir išunera- 

■ vimas yra labai svarbu. Kai mes 
išpildome receptą, Jus galite būti

, kad jį tiksliai išpildy- i

i

tarp jų pušelių; jie nuo ribos 
neraudavo, pripažindami mūsų 
nuosavybe. Jau vien iš to gali
ma spėti, kad nesipykom, kai
myniškai sutarėm.

Gaila, kad vaikų amžius ne
atitiko. Mūsiškiai basi tebe- 
krykštavo po lietaus balutes, 
susipešdavo ir vėl skardžiai 
juokdavosi, tampydavo katę už 
uodegos, ar smėlio dėžėj žais
davo pilies valdovus 
tęs. Jų gi mergaitė 
davo taku aukštais 
į mūsų pusę tingiai
ranka pasisveikinimą.

Taip, Viligailė jau buvo stu-
dentė, gražiai nuaugusi mergi-ĮSShU, kad j tiksli Md,! 
na, traukianti visų, ir kaimynų, rime, kaip daktaro užrašyta.
akį. Smalsiai mes pasižiūrėda- , Kasdien išpildydami didelį kiekį 
vom į atvažiuojančius į jų kie- ' 
mą automobilius' ir į jaunus jų 
|J ■" . ..........................................
mynams gero; Viligailės grožis 
turėjo kada nors atitraukti į 
tą kiemą puikias vestuves.

Kartą Viligailės mama, kuri 
mažai iš namų išeidavo, peržen
gė pro pušaites sklypų ribą ir, 
nuleidusi galvą, įžengė į mūsų 
virtuvę.

— Labas.
— O, labas! Gerai, kad atė

jot. Prašau 
kavos?

— Nieko.
pai.

— Kodėl 
bėkim.

— Taigi, ir atėjau pasikalbė
ti, nors trumpai. Labai sunku 
vienai.

— Ar kas blogo?
— Nežinau. Kaip čia išsireiš-

receptų. vartojame šviežios vais
tus, kurie veikia pasekmingai. Tu- 
rime vaistų didelį pasirinkimą ir

keleivius. Juk mes linkę jom kai- 5 pačię naujausią ir veliausię išras-

sėstis. Arbatos, ar

Ačiū. Aš tik trum-

trumpai ? Pasikal-

SUKAKTUVINIS

IŠPARDAVIMAS
Kiekvienas gauna ypatingą šventės dovaną. Dabar yra 

rudens ir žiemos sezonui Jūsųlaikas prisiminti pageidavimus
artimųjų anapus vandenyno:
VILNOS

VIETINES ir ANGLIŠKOS
PALTAMS MEDŽIAGOS
KOSTIUMAMS
BOUCLE
CHINCHILLA -
VELOURS
KREPAS

Mes taip pat turim užuolaidoms, uždangalams ir baldų 
apmušimams medžiagas

KARTŪNAI
ŠILKAI
STANGRUS IR IŠSIUVI
NĖTAS, NAILONAS 
CAPRONAS visų spalvų 
AKSOMAS
IMPILAMS MEDŽIAGA 
PAKLODEMS

STEIN TEXTILE CO.
I*

I

Į
I

2425 W. Marąuette
Road

Chicago 29, BĮ.
Tel. HEmiock 4-6050

VALANDOS:
Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai. 
Šeštad. 9:30 v. r. iki 6 v. v. 
Treč. ir sekmad. uždaryta.

DARGIS DRUG STORE
CHARLES P. DARGIS 

Reg. Pharmacistas

■ _<
PRFSf.RIPTlON

vak.

Jr
♦
i
į

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.
TELEFONAS — HARRISON 7-8737

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St., Chernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

I
. kus... Vyras dirba, mergaitės 
vis nėra ir nėra, tai prigalvoji 
visko...

Įpilu abiems kavos, atsisėdu 
priešais pasiremiu stalo

•••<

MERAS

I

I

I

II

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

I
I

Tel. PR 6-8998

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers 
e

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai-
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

VTrginia 7-7258-59

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

JBBk

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
Ra*tln« atdara kasdien nuo 3 vai. 
ryto Ucl 6 vai. vakaro lr U die

niais tkt 1 vai. p. p.

$14.95
$15.95 
$16.95
$1835 
$19.95

STABDŽIŲ TAISYMĄ si
BRAKES RELINED

Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja:
CHEV., FORD, PLYM. ...............................................................
DODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLER, BUICK 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON ..................
CHRYSL., De SOTO, PACKARD ....
LINCO LN, ROADMASTER, CADILLAC ...... ... ' *

Žemos kainos ir čia neišvardintoms mašinoms. P i I -t a s 
nydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

CESAS AUTO REBUILDERS
2423 West S9th Street Chicago 29, Illinois

GRovehilI 6-7777

Jr

Ik

NELAUKIT, nes
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

kad 
tšti-

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei 
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ftlŲ kompanijų: 
AMERICAN AITOMOBII.E INSIRANCE COMPANT
AMERICAN RONDINO COMPANT 
AMERICAN INDEMNITT COMPANT

DTBVQVE FIRE * MARINE INSITRANCE COMPANT 
FIR EM A N-S FUND INSURANCE COMPANT 
FIREMAN-S INDEMNITT COMPANT

T N DUST RIA L. INSURANCE COMPANT 
MASSACHUSETT8 FIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARI. AS8I RANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL IN8URANCF COMPANT 
VVF.STERN FIRE INSURANCE COMPANT 

SVESTERN CASUALTY & SVRF.T* COMPANT
Mes esame pirmaklasiai Dariai Chicago Board of Underwriters

0 MAI1EY and McKAV. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonu CEntral 6-5206
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BASTŪNE
(Atkelta iš 6 psl.)

— Drausdavau. Piktumu ir 
gerumu. Piktumu — tai išsiba- 
ram, susinervinam abi; tada 
grįžta dar vėliau ir nieko nepa- 
sipasakoja. Gerumu: tai įrodi
nėja, kad jaunystė, kaęt visi išei
na ir išvažiuoja, kad negi tėvai 
ją į narvą uždarysią... Taip ir 
vargstame. Ir nebežinau, nei ką 
tedaryti.

Taikūs, ramūs žmonės. Pado
riausi kaimynai. Jau kiek metų 
gyvename šalia, o jokio triukš
mo negirdėjom, jokio nesusi
pratimo. Bet vieną vakarą gam
tos tyloje žiauriai nuskamba jų 
kieme pasikalbėjimas:

— Viligailę, sakiau, kad mes 
su mama neleidžiam!

— Aš turiu važiuot. Susita
riau, — šiurkštus atsakymas.

— Perdaug bastaisi! Užtenka! 
Retink tuos išėjimus!

— To betrūko! Ar aš vaikas, 
kad vis gardely tebelaikytumėt?

v “ r. r

— Ne su mūsų pažįstamais 
išeini. Mums rūpi, kartie 
timi žmonės.

— Man jie nesve£»oi!
— Viligailę, pasilik!
— .JuokingaV Sfcūjleįtei dar 

draudžiama eit, kuri nori ir su 
kuo nori!

— Sakau, šįvakąp pasilik! 
Mes norime su tavraąf pasikal-

Trinktelėjo durys, ir mašina 
žviegdama išsuko iš kiemo.

Susišaukėm savo vaikus į vi
dų. Ir taip namuose jauku, taip 
šilta, ramu ir saugu, plaunant 
jų purvinas kojeles, ruošiant 
jiems vakarienę. Tos mažos ko
jelės dar toli nenubėga.

Už poros dienų vėl kaimynė 
pro pušaites atėjo pas mane, 
daržą ravinčią.

— Ir, žinote, taip skaudu, 
kai vaikas veržiasi iš namų, kai 
grįžta naktimis. Nežinai, ko
kiuose pasviečiuos^^buvojuai, 
ką veikusi. Ir tie mums nepa
žįstami žmonės, jauni ir drą
sūs, su naujausiomis mašino
mis..., — graudžiu balsu kalbė-

sve-

b

jo man, nebežinančiai, ką atsa
kyti ir kaip raminti.

Bėgo dienos, slinko mėnesiai 
ir metai. Vakaro tylą dažnai 
suardydavo šūksniai iš kaimynų 
pusės:

— Kur vėl išvažiuoji? Pasi
lik!

— Tai mano reikalas!
— Tavo reikalai yra ir mū

sų reikalai. Mes norime žinoti!
— Aš esu jau subrendusi ir

galiu elgtis, kaip noriu!
— Kas vakarą tavęs nėra!
— Tikras gyvenimas tik va

karais ir prasideda!
— Netiesa! Padoriems žmo

nėms užtenka dienos!
— O? Tai atgyvenę mintys!
— Viligailę! Į savųjų paren

gimus tai neini, o su svetimais 
bastaisi kas vakarą!

— Mano reikalas, ne jūsų!
— Dievas tave nubaus!
— O, kaip išsigandau! — Iro

niškas Viligailės juokas.
Mes užsidarinėjame duris ir 

langus. Mes anksčiau susivedam 
vaikus į vidų. Kai puošnios ma
šinos sustoja kaimynų kieme, 

‘kai Viligailę išstypčioja aukš- • « -. . , . , , ją A. Vambuto pasakų ir pa-tais bateliais, jauno palydovo < . „ poetas’ - ’ davimų knygą “Tns sakalus .' -
; “Titnago ugnies” viršelį piešė 
T. Valius, o “Trijų sakalų” vir
šelį. ir teksto iliustracijas darė

vo paskelbti rašytojo pagrindi- DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 8 d. 
niai veikalai — romanas, trilo
gija “Aija” ir du apsakymų rin
kiniai ‘‘Balta i paskelbė

1 0

“Jaunos pianistės portretas”Gramata”. Tos kritikas S- Budrys
knygos buvo greitai išpirk- straiPsnl “Juozo Mikėno skulp- eksponuotas drauge su sovie-
tos. Sovietinis režimas Latvi
joje buvo daręs bandymų rašy
toją paraginti grįžti į gimtąją 
Latviją, jis visus pasiūlymus 
griežtai atmetė.

• Vertinamas skulptorius Mi
kėnas. Sovietų meno žurnale 
“Iskustvo” (š. m. 6 nr.) dailės

tinių dailininkų skulptorių kū- 
Tretjakovo galerijoje, 

Maskvoje.

tūros”. Kritikas, įvertinęs Mi
kėno kūrybą, skulptorių iškėlė ryba, 
ne tik kaip vieną žymiausių lie-

! tuvių tarpe, bet įgįjusį pripaži-
i
nimą ir tarptautiniu mastu.
Straipsnis iliustruotas J. Mikė- j
no kūrinių reprodukcijomis ir čiau nemirtingumo 
nuotraukomis. Mikėno darbas ‘i

Mokslas y ra žmonijos ranka, 
bet ji tenurodo žmogui kelią iki 
paskutiniųjų žvaigždynų ribų, ta- 

---------------- -> klausime — 
palieka mums naktį širdyje.

Fr. Coppee

f

6

*
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SPECIALIAI
COPATIO VIRIMUI

AR
i t

ŠALDYTUVUI

I

i

t

L1

I 
I

virimui, 
ar pri-

kurio pagrindinė įstaiga yra 

220 South Statė Street
Telefctias WA 2-9S54, 

gi B. Vitkaus vedamą skyrių rasite 
2618 West 63rd Street

Telefonas WA 5-2466

Grynos jautienos maltiniai
5 SVAR. DEŽE $2.50

vid. 8 unc.
10 SVAR. DEŽE $8.90

vid. 4 unc.
6 SVAR. DEŽE $5.95

O’KEEFE BROS. COAL
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

pasididžiavimu praneša, kad jų naujas 
t 

GENERAL SALES MANAGER 
Pietvakarių miesto daly yra

REDI-PAC CORP
14409 DIXIE HIGHWAY

Tek FUI ton 9-4040

Idealu perkant lauko 
piknikams, subuvimams 
pildyti šaldytuvus. Naudojamos 
tik U. S. D. A. inspektuotos mė
sos.

GUŽAUSKU BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63 r d STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

t----------------

Susitiko Draugo gegužinėje. Iš kairės: rašytojas Česlovas Grin- 
cevičius, poetė Danguolė Sadūnaitė-Sealey ir prof. Rafaelis Sealey.

Maisto produktų siuntiniai, akordeonai ir 
siuvamosios mašinos dabar pristatomi 4-5 
savaičių laikotarpyje.
Turime ypatingai gausų pasirinkimą pre
kių siuntiniams sudaryti. Apsilankykite 
pas mus ir vietoje įsitikinkite.

4

PETRAS BIELIŪNAS
.348 S CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-357!

Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą 
Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 
TAISYTI • LENGVI I&SIMDKEJIMAI

BLBERT I. SUKERS, prezidentas
VALANDOS: Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

11 L? f 1*1 4 ’ 1 11 Al £5 ASSETS OVER $22,000.000IZlkMllvl kltiMliyiS ESTABLiSHEO 1897

3430 SOUTH HALSTED STREET • CHICAGO 8 • PHONE 254 0104

TRYS MODERNIŠKOS

MA3INOM3 VIRTA

REpublic T-8601REpubUa 7-8606

• Išleistos vėl dvi naujos lie
tuviškos knygos. Lietuviškos 
Knygos Klubas šiomis dieno
mis pateikė skaitytojui pereitų 
metų premijuotąjį romaną J. 
Kralikausko “Titnago ugnį” ir 
1957 metais Lietuvių Mokytojų 
Sąjungos jaunimui premijuotą-

j draugėj, juokui ir svetimai kal
bai drumsčiant ramų vakarą, i 

Už kokio pusmečio pusbėgo- ! 
mis atskuba kaimynė į mano

i daržą. Vos spėja prie manęs, 
ravinčios, pritūpti, giedriu bal
su prabyla:

— šš, tik niekam nesakykit. 
Viligailę netyčia, paliko ant sa- j 
vo stalo neužvožtą dienoraštį. 
Neiškenčiau to puslapio neper
skaičiusi. Aš manau, kad ji įsi
mylėjusi, saviškį, mūsų gerų 
draugų sūnų. Dieve duok...

Aš mečiau ravėjimą., atsisė
dau ant pievos, greta kaimy
nės, ir ilgai kalbėjomės.

Į sekantį didelį mūsų paren
gimą mielai važiavo ir Viligailę. 

Mėgstu stebėti šokančius jau-J 
nūs žmones, mėgstu pasidžiaug-| 
ti jų švytinčiais jaunyste ir lai-1 
me veidais.

Sėdėjau netoli durų, kur 
lengvai nugirstami įeinančių ir 
išeinančių pasakymai. Vienu 
metu labai pakreipiau ausį, nu-.: 
girdusi paminėtą Viligailės var
dą.

Sukraukit atsargas 
dabar!

ŠIOMIS ŽEMOMIS 
KAINOMIS

I “Sirloin Strip Steaks”

— Ar pastebėjai, kaip ji se. kaūlo -Rib eye stk. 
kioja paskui Gediminą?

— Hm. Truputį per vėlai. Ge- šviežia malta “chuck” 5 ir 10 sv.
diminas ją bastūne vadina. Gir
di, visų Alfa ir Betta narių my
lėta...

— Tai Gediminas labiau prie 
Onutės, ne prie jos?

— Seniau jam patiko Viligai- 
lė, dabar — šaukštai po pietų...

— Taigi.
Aš pradėjau dairytis po sa-

lę. Tikrai, Gediminas šoko su į 
Onute, o Viligailę pamačiau* 
stovinčią kitame kampe. Liūd
nesnio veido, kaip tada šios gra
žios mergaitės, nebuvau niekad 
mačiusi.

VIENAM MAIŠE 49 CT. SVAR.
Veršienos “Rib stks.”

6 SVAR. $5.90

Visa mėsa dėžėse, paruošta šal
dytuvui. Taip pat visa eilė 
“Roast” jautienos su padažu, 
“Barbeųue” jautiena, džiūvėsiuose 
— žuvys, paukštiena, dešros. Taip 
pat nepiaustyti galvijai ar pada- 

. lyti j keturias dalis, gatavai su
pakuoti šaldytuvams.

: •
I

V. Stančikaitė. “Titnago ug
nies” kaina 2 dol. 50 centų, o 
“Trijų sakalų” 2 dol. Abi kny
gas galima gauti ir užsakyti 
“Drauge”.

i
• Mirė Janis Jaiutsudrabinš. 

Rugpiūčio 29 d. Fed. Vokietijo
je, Soest vietovėje, mirė latvių 

> ir dailininkas Janis 
Jaunsudrabinš, prieš kelias die
nas minėjęs 85 m. gimimo su
kaktį. Jis pasitraukė į Vakarus 
karui pasibaigus. Pradžioje so
vietinis režimas Latvijoje buvo 
uždraudęs jo raštus, tačiau vė
liau, vad. “atoslūgio” metu, bu-

PINIGAI SIUNČIAMI | 
LIETUVĄ 
oro paštu—bet kokioje 
sumoje iki S300 tik už

i 
j

1

Kadangi senus rūbus ir kai- 
kuriuos maisto produktus nega 
Įima siųsti i Lietuvą, daug kas 
dabar siunčia tik pinigus—per

International Dept.

IH SO. DEARBORN ST 
Tel. FRanklin 2-4100

Chicago, III.
Member Federal Deposit 
Insurance Corporation

OK
OIL

Su
‘OK”
COAL

P E T E R P. RINKUS
6940 S. ARTESLAN AVĖ.

Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alvvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BĮ 2-1700

SIUNTINIAI 
I 

LIETUVĄ
DOVANAS KALĖDOMS 

savo artimiesiems
SIŲSKITE JAU DABAR 

ir tik per
CENTRAL PARCEL 

SERVICE

Garantuotą siuntinių 
pristatymą trumpiau
siu laiku atliekame 
jau net 16 metų.

LEARN IBM
KEY PUNCH IN 3 WEEKS 
Morning—Afternoon—Ev.ning 

and Sat. Cianas
CaO «44 HM

Rm. 7134 Merchandiae Mart 
41M N. Mllwaukee, Chicago 

•233 S. Wes«en> Chicago
5317 Hohman. Hanunond. Ind. 
IŽS N. Genesee, Wankec*a. HL

COMPTOMKTER 8CHOOL 
(A Victor Comptometer Corp. 

Actlvity.)

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
^014 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
PuMnlctnu. Mieste

Telef.
Vienas blokas nuo kapinių

CEdarcrest 3-6335

.L F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7 1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-044B ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 1 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

AIR-CONDITIONBD KOPLYČIOS

LAIDOTUVIU DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijom Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tb STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W 23rd PLACE Tei Vlrginia 7-667?

ALICMINIJAUS IR STAINLES8 
8TEEL IŠDIRBINIŲ DIDELIS 

PASIRINKIMAS Vt NEBRANGIAS I 
KAINAS!

Langai (23 rūšys): aliumini jaus 
nuo ...................... $10.50

Idealūs langai vasarvietėms 
” Stainless Steel nuo $15.50 

Tinkliniai nameliai nuo 
vabzdžių, 10 x 10 .... $139.00 

Durys (14 rūšių) nuo .. $24.50
Skiepo langai su stiklu ir 

sieteliais ...................... $5.50
Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros. stulpai, tnrėkliai, pagražini
mai pnc tvorų ir kiti išdirbiniai.

K- BUTKUS
PRcspecf 8-2781

GR 6-1760

VI

I

EXPERT REMODELING AND 
REPAIR8

Modern Kltchens A Bathrooms 
Dormers, Room Addition. & 
Home Maintenanc* Servlce, 

NO MONET DOWN 
Institutional Repaira 

Up to 5 Year. to Pay 
RIVHRDALE

HOME IMPROVFMENT 
W. A E. DeWitt

1-127® VI »-«45®

NUMAŽINTOS KAINOS
Antomobniu apdraudom*

« mfn.petiod. $44.50 
Nuo 23 iki 75 m. ir nuo RftA MI K Hd M m. amt. . . .
HraAome Ir patarnaujame vlaoklŲ 
rOMų apdraudaa lengvata minusi

niai, ISmokljlmais.
BACEVIČIUS

APDRAUDĘ AGEN'TCRA 
•455 A. Kedrte An. PK «-«SSS

ANTANAS M. PHILLIPS
<30; LITUANICA AVĖ Tel YArda 7-340

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN

<319 S LITI AMCA AVĖ Tel YArda 7-1138—1189

YASAITIS — BUTKUS
1446 N Mtb AVĖ CICERO (LL T-l OLympic 2-1003
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 8 d.

Mt""
( "Tyvenimas

Redaguoja St Semėnienė, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. CL 4-5665

KURIOS VEDYBOS LAIMINGOS?
N. BUTKIENE, Reading, Pa.

lanko bažnyčią bent du ar tris 
kartus per mėnesį, ir 2) ar jis 
yra bent dviejų socialinių or
ganizacijų narys, tada galima 
tikėtis laimingos santuokos, i 
nes paaiškėjo, kad jaunas vy
ras, kuris aktyviai dalyvauja J 
socialiniame gyvenime ir regu- j 
liariai lanko bažnyčią, yra ge
resnis vyras, kaip kitas, kuris 
tam visai abejingas.
Vyro taupumas ir pastovumas 

Taipgi yra pliusai jaunuoliui

Nustatyta, kad birželio mė- du klausimus, būtent; 1) ar 
nesį daugiausia susituokiama, i numatomas jos būsimas vyras 
Net yra pagrindo tvirtinti, kad 
daugiau kaip per visus kitus tų 
metų mėnesius kartu. Tuo būdu 
birželio mėnesiui priklauso pa
vadinimas — meilės mėnuo.r

Meilės mėnuo virsta ištuokų 
mėnesiu

Tačiau galima pastebėti, kad 
šis mėnuo nesudaro išimties iš 
kitų mėnesių ištuokų atžvilgiu. 
Ir, apskritai, J A Valstybės už
ima vieną iš pirmaujančių vie
tų ištuokų skaičiumi. Tas rodo, būtį gera vyra, jei jis 3) yra 
kad besituokiantieji visada mo- sutaupęs nemažiau 500 dolerių, 
ka pasirinkti sau tinkamą vedy- ' ir 4) jei jis yra pastovus dar- 
boms asmenį. JAV yra dar toks ■ be. Taip pat, jei 5) jis labai 
kraštas, kur mėgstama viską priešinasi gyventi su jos te
ištirti, išaiškinti priežastį bei vais — yra blogas, perspėjan- 
duoti patarimus. j tis ženklas. Tačiau, apskritai,,

Štai ir šiuo klausimu net susi- nėra gera idėją stengtis gyven- 
domėjo mokslininkai ir dakta- 1 ti kartu su tėvais. , 
rai ir pravedė nemažą vedusių i ®)_ jaunuolis projektuoja 
porelių apklausinėjimų. Dr. Le- P° vedybų gyventi pensionate 
wis M. Terman iš Stanford uni- viešbutyje — maža šansų 
versiteto Califomijoje net ap- 
klausė 792 poreles. Dr. Ernest 
W. Burgess ir L. S. Cottrell 
Ulinois valstybėje padarė 526 
apklausinėjimus. Dr. Judson T. 
Landis iš Michigan valstyb. ko
legijos — 409.
Dešimt klausimų besimylintiems

Jie nustatė dešimt klausimų 
vyrukams ir tiek pat mergai
tėms, į kuriuos reikia atsakyti, 
ruošiantis vestuvėms. Kiekvie
nas teisingas ir neteisingas at
sakymas vertinamas 10 punk
tų. Teisingi atsakymai didina 
skaičių ligi 100. Neteisingi ma
žina bendrą skaičių. Ir, jų ma
nymu, jei gaunasi bendra išva
da tarp 80 - 100 punktų, tai 
tokios sutuoktuvės bus laimin-, 
gos. Išvada tarp 40 - 70 punk
tų dar nesudaro didelės pasi
rinkimo klaidos. Tačiau, jei su
renkama mažiau 40 punktų, tai 
geriau atsisakyti nuo sumany
mo tuoktis, kol rimtai neįsiti
kinama tų jungtuvių galimy
be. Ir, kaip konstatuoja tyri
nėtojai, yra didelė beprotystė 
tuoktis greitai bei aklai ir leng 
vapėdiškai tikėtis laimės tokio
se vedybose.

Čia tik sustosime prie jų siū
lomų klausimų, kuriuos turėtų 
pastatyti mergina, galvodama 
apie savo pasirinktąjį vedy- į 
boms.

Gavusi teigiamą atsakymą į das?” Labiausiai ją

Kas yra geriau, ar jei 8) vy
rukas, pavėlavęs į susirinkimą, 
pasilieka užpakalyje, ar kai jis! 
stumiasi į pirmas vietas? Pir- kai meilė auga pamažu, atsira- 
masis atvejis rodo, kad jis yra dusi iš draugystės.

Dvi garsenybės — žvaigždės tame pačiame filme. Bette Davis 
Joan Crawford peržiūri filmo ‘ Whatever Happened to Baby 
Jane” tekstą ir, atrodo, yra patenkintos savo rolėmis. Abi ilgus 
metus išdirbo Wamer Bros. studijoje, bet niekad ligi šiol nepa
sirodė tame pačiame filme kartu. B. Davis gavo du laimėjimus 
(Oscars) už savo puikią vaidybą, o J. Crawford — vieną. Abi 
yra parašiusios savo autobiografijas (pirmoji “Vienišą gyveni
mą”, antroji “Joanos portretas”). Abi žinomos, kaip nepapras
tai temperamentingos, bet ligi šiol “apvylė” visus laukiančius 
ir susidomėjusius, bedirbdamos nė sykio dar nesusikirto.

Negyventi praeitimi

Mary Fiedler amerikiečių. straipsniai, kuriuose autorius 
spaudoje rašo: “Ar nenusibodo siūlo, kad modernioji amerikie- 

• skaityti straipsnius apie šių tė turi būti moteriška, meili, 
' dienų Amerikos moters klai- j švelni, rami, sveika ir naudin- 

Labiausiai ją erzina ga”, kaip jos močiutė buvo 
-----------------------------------------“anais senais, gerais laikais.”

Moderniausioji vagystė. Perukų gamintojas laiko vagies pames
tą peruko dalį savo Hollywoodo dirbtuvėje. Dabar moteriški 
perukai labai madoje ir importuotieji kainuoja $200 — 400 už vie
ną. Savininkas apskaičiavo, kad vagis išnese $1,600 vertės perukų.

Putnamo bendrabuty B. Kerbelienės nuotrauka

VASAROS IR RUDENS VAISIUS

ka iš jų tuojau ištekėjo ir sep
tynios jųjų augino vieno a tri
jų vaikų šeimą.

Vienintelė medicinos mokyk- 
| la, skirta vien moterims vakari- 
| niame pusrutulyje, Moterų Me
dicinos kolegija yra 112 metų 
senumo. 1852 m. vienas Phila- 
delphijos vaistininkas ne tik at
sisakė išpildyti receptą pirmo
sios moters gydytojos, baigu
sios minimą kolegiją, bet dar 
patarė jai “eiti namo ir adyti 
savo vyro kojines”.

Laikai pasikeitė. Dr. Marion 
Fay, kolegijos prezidentas ir 
rektorius, išdėstė, kad šiandien 
kiekviena medicinos mokykla 
JAV priima moteris. “Tačiau 
nedaugelis moterų siekia karje
ros medicinos profesijoje, tame
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Pasipuošė, kaip dėvima tėviš
kėje. Christa Linder, Austrijos 
gražuolė, dalyvavusi pasaulinės 
gražuolės rinkimuose Miami 
Beach, Fla., pozuoja apsirengusi 
tautiniu rūbu.

Persikai (Pranus 
amerikiečių vadinami “peac- 
hes”, kilę iš Azijos (Kinijos). 
Šių vaismedžių raidai priskaito 
ma keli tūkstančiai metų. Ro

I
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persica) menai turėjo išvedę šešias per- : čiai supiaustyti. Tada imti % 
sikų atmainas. Dėlei savo išo- puoduko cukraus, 1 valg. šaukš- 
rės grožio (vieni prinokę gels- tą bulvinių miltų, 2 valg. šaukš- 
vi, rausvi, rausvu raštu, pūkuo-tus sviesto (tirpyto), 1 valg. 
ti, pilkšvi), ir skonio (saldūs, šaukštą citrinos sunkos ir šiek 
saldrūgščiai) greit jie paplito tiek sutrintos (“sutarkuotos”) 
Pietų Afrikoje, Japonijoje, Aust žievės. Atsargiai išmaišyti su 

; nedrąsus ir tas gali pakenkti rajjjoje ir kitur. visais priedais ir sudėti į pa-
harmomngam vedybiniam gyve- j Ameriką jie atkeliavo su ruoštą formą. Viršų patepti 

pirmaisiais kolonistais. Šiandien vandeniu ir pabarstyti cukrum, 
vaismedžių žinovų apskaičiavi- Kepti 350 karščio orkaitėje 
mu persikų atmainų priskaito- apie 30 min., iki tešlos pavir- 
ma iki 3,000.

Lietuvoje sodų mėgėjai taip

nimui. Toks vyrukas dažnai 
greitai praranda kantrybę, su
sijaudina ir jaučiasi netikras.

Ir pagaliau, 10) ar patarti
na yra meilė iš pirmo žvilgs
nio? Pasirodo, kad tokios su
tuoktuvės retai kada būna lai- Pat bandė persikų auginimą, 
mingos. Daugiausia pasiekiama tik, žinoma, žiemos metu jie rei- 
laimės vedybiniame gyvenime, kalauja ypatingos apsaugos.

Persikai plačiai vartojami 
Į stalui ir perdirbimui. Pardavė- 
i jai šiandien turi gražiausių per
sikų atmainų pasiūlą, todėl šei
mininkės gali jų pasirinkti pa
gal savo skonį, pagaminti savo 
šeimai įvairiausių patiekalų, k", 
a: salotus, kepinius, gėrimus, 
desertus ir t. t.

ir

Plokštainis su persikais
Imti tešlai: Vi sv. sviesto ar 

margarino, 2 puod. miltų, 1 
kiaušinio trinį, % puod. van
dens, 1 arb. šaukšt. (be kaupo) 

i kepimo miltelių, truputį drus- 
• kos, citrinos žievės, 1 valg. 
. šaukšt. cukraus.
i
I

Šaltą sviestą ištirpinti su mil
tais, cukrumi, kepimo milteliais 
ir prieskoniais. Kiaušinio trynį 
išmaišyti su vandeniu ir supil
ti į paruoštus miltus. Truputį 
paminkyti ir plonai iškočiojus 
iškloti pailgą ar apvalią formą. 
Mažą dalį tešlos pasilikti, kurią 
vėliau iškočiojus ir supiausčius
dryžiais apdėti pripildyto plokš- nimos oro linijos žinioje, kaip 
tainio paviršių. supirkimo atstovė Romos rašti-

8 persikus nulupti ir plokš- nėję.

Tie rašytojai kažkaip tiki, kad 
buvo daug moteriškiau virti ant 
malkomis kūrenamos krosnies, 
pačiai susimušti sviestą, susi
malti kavą ir išsirūkyti mėsą, 
negu nusipirkti juos krautuvėse.

idealas šių dienų 
rašo Mary Fiedler. 
amerikietė yra la-

Tie “autoritetai”, anot jos, 
' svajoja apie mistišką seną mo
čiutę, dirbančią nuo aušros ligi 
sutemų. Ji buvusi taip užimta, 
kad nebuvo laiko nervams ga
dinti ir jos šeima buvusi laimin- 

j ga su ja.
Tai nėra

amerikietei, 
Modernioji

• biau išsilavinusi ir išsimokslinu
si už savo močiutę. Būtų klaida 
to nepanaudoti savo gyvenime. 
Vietoje mušti sviestą modemio-

i ji amerikietė moko savo vaikus 
prancūzų kalbos, arba padeda 
šalpos darbe, ar savo vaikų mo 
kykloje ar nagrinėja kurią rim
tą knygą.

Trūksta moterų gydytojų

Šiais metais birželio mėnesį lauke, kuris natūraliai skirtas 
46 jaunos moterys baigė medi- moteriai”.
cinos mokslus Pennsylvanijos “Pasirenkančių jų mediciną 
Moterų kolegijoje Philadelphi- procentas labai mažai pasikei- 
joje ir tapo gydytojomis. Tryli- tė nuo 1900 metų”, pranešė dr.

Fay, “maždaug 5—6% visų lan
kančiųjų, išskyras 1948 ir 1949 
m., kai buvo pasiekta 11%”.

Dr. Fay mano, kad pačios 
moterys nelinksta į mediciną. 
Jos galvoja, kad tada turėtų 
likti netekėjusiomis. “Tačiau 
moterys gyvenime pademonst
ravo, jog gabiosios gydytojos 
gali būti ideališkos motinos ir 
žmonos”, tęsė jis. Vienas ketvir
tadalis gydytojų moterų yra iš
tekėjusios. Pusė jų augina šei
mas.

Mokykla buvo įkurta 1850 
m. pasiryžėlių grupelės, vyrų 
ir moterų, kurie manė, kad mo
terys turi įsijungti į kovą su 
ligomis.

O gydytojų dar labai trūks
ta.

Vaistai nužudė keletą 
tūkstančių kūdikių

šius įgaus auksinę spalvą.
Tinka prie arbatos ar kavos.

Grudūs persikai
Imti 5 nuluptus ir plokščiai 

supjaustytus persikus, 1 valg. 
šaukštą citrinos sunkos, % 
puod. cukraus, y2 Pu°d. sausai
nių trupinių, y> puod. stambiai 
maltų migdolų, 2 valg. šaukštus 
sviesto.

Persikus išdėti lygiai apva- 
į lioje formoje. Pašlakstyti citri
nos sunka ir apibarstyti miši
niu (sausainių trupiniai, cuk
rus, migdolai). Paviršių patepti 
sviestu. Kepti orkaitėje 350° 
30 min. Tinka paduoti ant sta
lo karšti ar šalti su grietinėle 
ar ledais.

Bonnoje, Vokietijoje, paskelb
ta spaudoje pačios Sveikatos 
ministerijos, kad 2,500 kūdikių, 
kurių motinos paėmė vaistus 
thalidomide ankstyvoje stadi
joje nervams nuraminti, mirė 
tuojau po gimimo.

Josef Stralau, Sveikatos mi
nisteris, komentavo, kad 7,500 
kūdikių, gimusių Vakarų Vokie
tijoje nuo 1957 m., buvo defor
muoti.

Tik rimta, užsispyrusi mote
ris, gydytoja ir motina, išgel
bėjo JAV nuo tų baisiųjų vais
tų paplitimo šiame krašte.

Gausėja amerikiečių
Dabartiniu metu JAV-se yra 

187,000,000 gyventojų. Jei ne
bus karų ar kitų katastrofų, po 
20 metų gyventojų skaičius 
šiame krašte pakils iki 260,000,- 
000.

Iš dangaus į Vatikaną
Airė mergaitė, gyv. Dubline, 

skraidžiusi Irish International 
Airlines oro linija, pasirinko 
naują karjerą — pirmoji mote
ris pranešėja per Vatikano ra
diją.

Gimusi taipgi Dubline, Eilis 
Johnston dirbs Vatikano radi
jo stotyje, anglų kalbos sekci
joje. Dar šiuo metu ji yra mi-

Anglas gina prezidento žmoną

i Vienas pačių žymiausių bri
tų žurnalistų riteriškai stojo 
ginti Jacųueline Kennedy. Ji bri
tų spaudoje puolama, kad per Į 
daug dažnai pasirodo viešai su 
maudymosi kostiumu.

“Nuo kurio laiko jaunystė, 
gracija ir linksmumas Baltuo
se Rūmuose pasidarė netinka
mais?” paklausė pasipiktinęs 
London Daily Mirror korespon
dentas Cassandra (William Con- 
nor). Šiaip jis retai kada pasa
ko gerą žodį apie JAV.

Cassandra susiginčijo su dr.
< Willis Ray, Colorado baptistų 

1 vadu, kuris peikė, kad abu, tiek
prezidentas, tiek jo žmona “gar-1 
bę, padorumą ir mandagumą iš- '

metė pro langą”, nes jie viešai 
ėjo maudytis su maudymosi 
kostiumais.

Kolumnistas pavadino dr. 
Ray “labai griežtu baptistu”.

“Aš rekomenduočiau dr. 
Ray”, tęsė Cassandra, “kad jis 
pavartytų senąsias fotografijas 
kai kurių buvusių JAV prezi
dentų žmonų; Mamie Eisenho- 
wer, B. Truman, E. Roosevelt, 
Hoover ir Coolidge”.

“Jos sudarė visą gamą mo
teriškojo grožio nuo paprasčiau
sių ligi bjauriausių, nuo kočė
lo iki kovos kirvio”.

Kandusis žurnalistas nepasa
kė, kuris epitetas, jo nuomone, 
kuriai priskiriamas.

Išrinkti grįžtamieji veidai. Sophia Loren buvo išrinkta gražiaus šia moteris pasaulyje Amerikos karikatūristų draugijos.. Draugijos 
prezidentas Joseph Kaliff pasakė, kad moters grožis yra jos veide. Jis pridėjo: ' * ’ • *
t-ryje. išasyrus jos veidą". Toji draugija išrinko dešimtį gražiausių 
rios akys yra gražiausios pasaulyje” ;Brigitte Bandot: "Pirmiausia 
Grace Keli y; "Mes nesutikome dar moters, kuri turėtų gražesnes au 
puikų veidą”, Andrey Hepburn: "Jos kaklas yra taip trapus, taip ža 
de: “Jos nosį* yra tobulai suformuota, švelnios išvaizdos”. Shiriey 
Kim Novak: “Jos žandikauliai yra tobuliausios struktūros”. Princesė
Doris Day: “Tas, kuris pasakė, kad šlakai atitraukia nuo grožio, tas

: “Retai kada karikatūristas pastebi ką nors gražaus mo- 
veidų pasaulyje. Viršutinėje eilėje iš kairės — Sophia Loren: “»• ku- 
pamatai jos nuostabų smakrą..., o tik vėliau visą likusį veidą...”, 
sis už Grace”, Jacąueline Kennrdy: Jos gražūs plaukai apgaubia 
vingas”. Apatinėje eilėje iš kairės — Julia Meade (televizijos žvaigž- 
MacLane: “J03 lūpos negali būti pamirštos nė vieno dailininko...”, 
Margarita: “Jos kakta yra klasiškai graži... gražiausias veidas”, 

nėra matęs Doris”. 1
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